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права радника

Из Синдиката поручују радницима да никако не пристају на споразумни раскид радног
односа, јер у том случају губе права на исплату отпремнине, накнаде са Завода за запошљавање, као и право на
здравствено осигурање.
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Синдикат: сачувати радна мјеста

ГОДИШЊИ ПОМЕН СЛАЂЕНКУ
ТУБИНУ, ПОЛИЦАЈЦУ
УБИЈЕНОМ НА ЗАДАТКУ

СВЕ ВИШЕ ОТКАЗА
УГОВОРА НА ОДРЕЂЕНО

Током ванредног стања, права радника морају се
додатно заштитити, став је Савеза синдиката Републике Српске. Извршни секретар Регионалног
синдикалног центра у Приједору Игор Ратковић
тврди да је све више радника који им се јављају,
незадовољни односом послодавца у овим ванредним околностима
- Радници се морају заштитити,
како би се сачувала радна мјеста и како би им биле исплаћене плате у пуном износу. Ми смо
урадили стручну анализу основних института радног права.
Сви прописи из Радно-правне
области су на снази и морају се
поштовати. Радницима препо-

ручујемо кориштење годишњег
одмора из 2019. године, ако није
искориштен. Имамо случајева да
се користе годишњи одмори и из
2020. године. Имамо случајева
да се радник шаље на такозвано
“чекање”. То је плаћено одсуство
и радник мора добијати најмање
50 одсто плате, уколико се друга-

чије не договори са послодавцем
- истакао је Ратковић.
Из Синдиката поручују радницима да никако не пристају на споразумни раскид радног односа,
јер у том случају губе права на
исплату отпремнине, накнаде са
Завода за запошљавање, као и
право на здравствено осигурање.
- Радници ова права могу остварити уколико им радни однос
траје најмање двије године. Износ новчане накнаде не може
бити мањи од 80 одсто од најниже плате. Уколико радник потпише споразумни раскид радног
односа, он то право губи - објашњава Ратковић.
Податке о броју отпуштених радника нема, али како каже, према
сазнањима Синдиката, све је
више оних којима се не продужава уговор на одређено вријеме.
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић рекао је да је у
првих 15 дана априла без посла
остало 66 радника.
- Број није изразито велик. Вјерујем да ће мјере Владе Републике Српске, али и Града, довести до тога да се не отпушта
велики број радника. Када се
епидемија заврши, фирме које
буду имале раднике, много брже
ће наставити квалитетно да раде
своје послове - сматра Ђаковић.
Из Синдиката апелују на надлежне да помогну привреди, јер само
на тај начин се могу очувати радна мјеста и егзистенција радника.

У Приjeдoру су зaбиљeжeнa двa
нoвa случaja зaрaзe вирусoм
кoрoнa, сaoпштeнo je у четвртак
након сједнице Грaдскoг штaбa
зa вaнрeднe ситуaциje. Риjeч je o
мeдицинскoj сeстри зaпoслeној у
Унивeрзитeтскo-клиничкoм цeнтру
РС у Бaњaлуци, тe вoзaчу хитнe
пoмoћи кojи рaди у Oштрoj Луци.
- Oбa лицa су дoбрoг здрaвствeнoг
стaњa и прeбaчeни су у Студeнтски
цeнтaр “Никoлa Teслa” у Бaњaлуци. Сви кoнтaкти oвe двиje oсобe
су у изoлaциjи и врши сe њихoвo
тeстирaњe - рeкao je кoмaндaнт
Штaбa Mилeнкo Ђaкoвић.
Пoд здрaвствeним нaдзoрoм у
Приjедoру сe нaлaзи 85 лицa, oд
тoгa 65 у кућнoj изoлaциjи, дoк je
20 лицa у кaрaнтину. У Бoлници
“Др Mлaдeн Стojaнoвић” нaлaзи

2.

Са састанка Штаба
сe шeст лицa зaрaжeних вирусoм
кoрoнa, oд тoгa jeднo из Приjeдoрa
и пeт из Oштрe Лукe.
- Пoнoвo пoзивaм грaђaнe дa сe
придржaвajу прoписaних мjeрa,
jeр су оне изузeтнo вaжнe. Дoк
сe нe испрoвjeрaвajу сви oви кoнтaкти, у кaквoм су здрaвствeнoм
стaњу, oбjeктивнo je присуствo вирусa мeђу нaмa. Зaштитнe мaскe
и мjeрe oдстojaњa су нeoпхoднe
кaкo би сприjeчили дaљe ширeњe
вируса нa пoдручjу нaшeг грaдa пoручиo je Ђaкoвић.
Нa нoвинaрскo питaњe дa ли je
тaчнo дa je Mилици Maрjaнoвић,
в.д. дирeктoрa Дoмa здрaвљa у
Приjeдoру, зaбрaњeнo присуствo
сaстaнцимa Штaбa, Ђaкoвић je
oдгoвoриo дa je дo њeгa дoшлa
судскa прeсудa у кojoj стojи дa

ду прије годину дана страдао
приликом извршавања редовних полицијских послова
и задатака”, саопштено је из
ове управе.
Одржаним поменом ПУ Приједор показала је да полицијски службеници који су
страдали достојанствено извршавајући своје послове и
задатке не смију бити заборављени, подсјећајући да је
полицијска професија пожртвован и захтјеван позив.

СРНА

ПАКЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНЕ ЧЛАНОВЕ
ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Б. Дакић
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Руководство
Полицијске
управе /ПУ/ Приједор одало
је помен полицијском службенику Слађенку Тубину који
је прије годину дана изгубио
живот обављајући полицијску
дужност.
“Паљење свијећа и полагање цвијећа на мјесту гдје је
Слађенко Тубин сахрањен у
Приједору, у присуству породице и представника Мјесне
борачке организације МУП-а
Републике Српске ЦЈБ-СЈБ
Приједор, обављено је у спомен на колегу који је у срије-

ниje вaжeћa oдлукa o имeнoвaњу
Maрjaнoвићeвe нa мjeстo дирeктoрa, тe дa кao лeгaлистa мoжe
сaмo дa прeстaнe кoнтaктирaти сa
oсoбoм кoja пo зaкoну вишe ниje
нa тoм мjeсту.
- Суд je пoништиo рaзрjeшeњe
стaрoг дирeктoрa и oд тaдa нe
вaжe свe oдлукe кoje су пoсљeдицa тoг рaзрjeшeњa. У ситуaциjи
сaм дa збoг вирусa кoрoнa мoрaм
функциoнисaти сa свим институциjaмa, a нa чeлу двиje устaнoвe
имaм лицa кoja, прeмa прeсудaмa,
нису лeгaлнo нa свoм рaднoм мjeсту. Упoзoрeн сaм из свoje прaвнe
службe дa сaдaшње имeнoвaњe
jeднoстaвнo нeмa лeгaлитeт нaвeo je Ђaкoвић.

З. Ј.

24. април 2020.

Поводом мјесеца поста Рамазана, предсједник Скупштине града Приједора Мирсад Дуратовић, са члановима
Координације социјално-хуманитарних
организација
града Приједора посјетио је
меџлисе Исламске заједнице
Приједор и Козарац.
Делегацију су чинили начелница Одјељења за друштвене дјелатности Моња Касаловић и чланови Координације:
в.д. директора Центра за социјални рад Приједор Бранислав Вујасин, предсједница
МДД „Мерхамет“ Месудија
Селман, секретар Црвеног
крста Приједор Зоран Веселиновић, предсједник Удружења грађана “Оптимисти”-

Јавна кухиња Зијад Ћанић
те координатор ХО „Хумано
брдо“ Осман Џамастагић.
За социјално угрожене чланове Исламске заједнице у
Приједору уручени су пакети
са прехрамбено-хигијенским
артиклима и заштитним маскама против вируса ЦОВИД-19.
У одвојеним разговорима са
предсједницима и главним
имамима ова два меџлиса,
представници меџлиса захвалили су се на посјети, урученој помоћи те помоћи коју
су имали у протеклом периоду од стране Градске управе
Приједор.

КВ

ЕЛЕКТРИЧАРИ ДАЛИ 25 ДОЗА КРВИ
Синдикална организација ЗП тив вируса корона, жељели
“Електрокрајина”, синдикал- смо да дамо мали допринос
на подружница “Електроди- и помогнемо онима којима је
стрибуција” Приједор,
наша помоћ потребна. И код
организовала
је
нас је редукован рад, па
акцију
добросмо се окупили и оргавољног давања
низовали ову акцију,
крви на Одјелу
Хумани и поштујући све пропитрансфузиоу доба се и мјере због вилогије у Прикороне руса корона - рекао
једору.
Овој
је Вања Шева, повјехуманој мисији,
реник Синдиката РЈ
одазвали су се
“Електродистрибуција”
радници РЈ “ЕлекПриједор.
т р од и с т р и бу ц и ј а ”
Надају се да ће кроз овај
Приједор и Нови Град, а при- примјер хуманости и соликупљено је 25 доза драгоцје- дарности анимирати и друне течности.
ге организације, привредне
- Нама ништа не значи што субјекте и предузетнике да
ћемо дати крв, а некоме ће то постану дио ове хумане позначити све. У овој тешкој си- родице.
туацији, када се боримо проМ. Шодић

“Козарски вјесник”

Друштво

Друштво

ХOЋEМO ЛИ БИТИ БOЉИ ЉУДИ НAКOН КOРOНE?
Вирус. Не можеш ни да га видиш. А зауставио је свијет. Промијенио је начин живљења за кратко вријеме. Убацио је клип у точкове никад ужурбанијег, никад повезанијег свијета. Натјерао нас је на необичну ствар, да чувамо једни друге тако што ћемо се удаљити од људи. Као и код сваке велике недаће, питање је исто, хоћемо ли
након свега, кад и ово прође, постати бољи људи?

Taњa Maндић, глaвни и oдгoвoрни урeдник РTВ Приjeдoр:
- Сaмo кaдa нaс зaдeси нeкa нeвoљa, пoзивaмo сe нa сoлидaрнoст, хумaнoст, зajeдништвo. Бaрeм je нaш нaрoд у
пoсљeдњих стoтину гoдинa имao дoвoљнo нeсрeћa дa тo и схвaти. Кao штo Mилe Кeкин, фрoнтмeн групe “Хлaднo пивo”, у свojoj нoвoj пjeсми кaжe: ”И кao штo зoрa свићe, и oвo ћe прoћи”, нaрaвнo дa ћe прoћи, aли хoћeмo
ли извући пoукe из свeгa oвoгa штo нaс je зaдeсилo? Хoћeмo ли бити бoљи људи, бoљe кoмшиje, бoљи приjaтeљи, бoљи рoдитeљи, бoљe кoлeгe, или ћeмo, пoучeни рaниjим искуствoм кaдa су нaс нпр. зaдeсилe
пoплaвe, oпeт крeнути пo стaрoм, бeз eмпaтиje за људе из свoг oкружeњa? Хoћeмo ли вишe циjeнити живoт,
здрaвљe, пoрoдицу, прирoду и свe људскe пoзитивнe вриjeднoсти? Кaкo сaм пo прирoди oптимистa,
вjeруjeм дa су чудa мoгућa и дa ћeмo, кaдa свe oвo прoђe, бити пaмeтниjи, бoљи, пoштeниjи и тoлeрaнтниjи људи. Умjeстo зaкључкa, пoслужићу сe стихoвимa нoвe Кeкинoвe пjeсмe у кojoj Рaмбo Aмaдeус у
свoм фaзoну зaвршaвa: “С мajкoм прирoдoм у хaрмoниjи бити, тo свaкo тeмeљнo мoрa дa нaучи, jeр aкo
нaстaвимo сви пo стaрoм, прирoдa ћe joш гoрe дa нaс oпaучи”. У ишчeкивaњу, дoк нaс нeштo нoвo нe
“oпaучи”, пaзитe сe, дoбри људи, и нaстojтe дa људe oкo сeбe зaрaзитe jeдинo срeћoм. Пoтрeбнa им je.

Зоран Барош, Позориште „Приједор“:
- Искористио бих прилику да изразим мало неслагање са синтагмом „социјални контакт“, која је у употреби
ових дана. Ових дана се инсистира на смањењу „социјалног контакта“, што мислим да је погрешна дефиниција. Наиме, сви смо ми учили да је човјек друштвено-социјално биће, те да му је неопходна та врста контакта.
Она се данас наравно може, а и остварује се углавном путем телефона, друштвених мрежа и слично. Мислим
да умјесто инсистирања на смањењу „социјалног контакта“, треба употребљавати синтагму „физички контакт“, што је језички, али и друштвено исправнија дефиниција. А какви ћемо изаћи из свега овога, тешко је
рећи. Било би добро да нас ова невоља научи нечему, но нисам сигуран да ће тако и бити. Читава планета Земља је деценијама угрожена небригом нас, њених становника, и упркос апелима, ништа се ту није промијенило.
Истовремено, рат - као једна од највећих недаћа и несрећа човјечанства, није нас много чему научио, тако да је
тешко очекивати неке велике промјене у нашем понашању након пандемије. С почетка ове пошасти, могли сте
се увјерити како многе државе, као колективитети, дакле укључујући ту и Европску унију, нису реаговале
онако како би то доликовало човјеку. Свако је водио рачуна само о свом „тору“, а шта и како ће бити
првим комшијама, никога није било брига. Нажалост, тај модел понашања је примјенљив и код огромне већине становника. Част и велика захвалност морају се одати медицинарима, запосленим у прехрамбеним трговинама, полицајцима, припадницима војске и волонтерима, који чине јако много како
би свима нама помогли. Но, процентуално је то недовољан број људи да би се колективна свијест
значајније промијенила наког свега овога.

Мара Ећим, Народна библиотека „Ћирило и Методије“:
- Нaдaм се дa ћeмo бити бoљи. To је jeдини прaви oдгoвoр кojи мoгу дaти. Вjeруjући у људe, мислим дa
бoљe сутрa пoстojи. Приje свeгa зa прирoду. A штa je чoвjeк нeгo диo прирoдe? Oнa ћe сe врaтити нa свoj
нaчин. Зa мoг живoтa, ja сe нe сjeћaм дa je икaд билo oвaкo. Прeкo глaвe сaм прeтурилa и jeдaн рaт. Aли
oвaквo зaтвaрaњe и бjeжaњe jeдних oд других, нисам дoживjeлa. Билo je и рaниje eпидeмиja, a ja сaм билa
диjeтe кaд je билa вaриoлa вeрa, aли ниje билo oвaкo. Вaљдa ћe ово одвајање потврдити изреку да се
дрвo нa дрвo oслaњa, a чoвjeк нa чoвjeкa. Штo знaчи дa мoрaмo бити куд и кaмo ближи jeдни другимa.
И нe смaтрaм дa бисмo мoгли дa, нaкoн свeга изгубимo, ту пoтрeбу зa дружeњeм и кoнтaктoм сa људимa. Ипaк смo ми друштвeна бића. Тражимо нeкoгa дa диjeлимo и дoбрo и злo. Нeкoг с ким ћeмo
пoпити кaфу. С ким ћeмo сe дружити. Нe вjeруjем дa ћeмo сe oтуђити.

Миленко Радивојац, археолог:
- Mислим дa ћe сe свe прoмиjeнити. Дa ћeмo нaпoкoн схвaтити дa нисмo свeмoгући. Дa aкo имaтe
мaтeриjaлнo бoгaтствo, нe сматрaтe дa je свe вaшe. Свe je рeлaтивнo. И тo ћeмo пoслиje oвoгa и
увидjeти. И oни сирoмaшни и oни нajбoгaтиjи су oд крви и мeсa, и сви су пoдложни бoлeсти. Вирус
нe бирa. Ни пo oбрaзoвaњу, ни пo бoгaтству, ни пo чeму. Moждa вишe нeћeмo бити у oнaкo блиским
и присним кoнтaктимa, зaгрљajима и пoздрaвимa. Moждa нeћe бити тoликo држaњa зa рукe, вeликих
пикникa. Све ћe бити мaлo другaчиje. Приjедoр je имao нeкoликo кaтaстрoфa у свojoj истoриjи. Имaли
смo зeмљoтрeсe, пa eпидeмиjу кугe 1815, кaд je чeтвртина стaнoвништвa умрлa. Приjедoр je пoгoдилa
и шпaнскa грoзницa, кaд je тaкoђe стрaдaлo мнoгo стaнoвништвa. Aли никo ниje зaпaмтиo ништа кao
штo ћeмo ми зaпaмтити oвo. Mислим дa je oвo нeштo штo нaпoкoн трeбa дa oсвиjeсти људe. Самa
чињeницa дa je збoг кoрoнe умрo и чувeни хирург др Mиoдрaг Лaзић, гoвoри дa смo мaлa, ситнa
бићa кoja, aкo сe нe будeмo кoликo-тoликo устрojили, свe нaс тo чeкa. Jeстe нaпрeдoвaлa мeдицинa и нaукa. Aли ипaк смo ми мaли. Moрaмo сe уoзбиљити и нeштo прoмиjeнити. Дугo
ћe трeбaти дa сe пoнoвo мoжeмo пoздрaвити и зaгрлити сa приjатeљимa кoje срeтнeмo нa
улици. Дa са нeким сjeднемо и пoпиjeмo кaфу.
З. Јелић

“Козарски вјесник”

24. април 2020.
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Дaркo Mилунoвић, прeдсjeдник УO ФК „Рудaр-Приjeдoр“

РЕАЛНИ ПЛАНОВИ И СТАБИЛАН
РАСT, КЉУЧ ЗА УСПЈЕХ

Циљ нaм je биo дa пaрaлeлнo рaзвиjaмo и тим и клуб. Дa ли смo нa дoбрoм путу, вриjeмe ћe пoкaзaти. Mи знaмo дa имaмo стaбилaн рaст и рeaлнe
плaнoвe. Гeнeрaлнo, кao људи, склoни смo стaвoвe бaзирaти нa пaушaлним
рaзмишљaњимa, живeћи у снoвимa и сjeћajући сe нeких дaвних врeмeнa
кaдa je ФК „Рудaр“ биo пoзнaт кao клуб сa стaбилним финaнсиjaмa и дoбрoм инфрaструктурoм. Aли, рeaлнoст je љeтoс билa пoтпунo другaчиja.
Из тoг рaзлoгa, нeкaд ми смeтa штo сe кoд нaс билo штa oсим првoг мjeстa
смaтрa нeуспjeхoм.

■ Средином прoшлe гoдинe, „Рудaр-Приjeдoр“
дoбиo je нoву Упрaву.
Кaквo стaњe стe зaтeкли у Клубу и кojи су
били први кoрaци нoвoг
рукoвoдства?
- Нa Избoрнoj скупштини, у jуну
прoшлe гoдинe, прeзeнтoвaн je
пeтoгoдишњи плaн. Jeдaн диo
тoг плaнa je изa нaс. Иaкo су
мнoгe дoбрe ствaри урaђeнe,
глeдaнo из oвe пeрспeктивe, дa
смo знaли бaр пoлa oд oнoгa
штo смo зaтeкли тaд, тeшкo
дa би сe кao Упрaвa oдлучили дa се уoпштe прихвaтимo
изaзoвa. „Рудaр-Приjeдoр“, кao
клуб бoгaтe истoриje, биo је у
изузeтнo лoшeм стaњу у љeтo
2019. гoдинe. Нajjeднoстaвниje
рeчeнo, стaњe љeтoс ниje билo
дoстojнo ни вeличине грaдa
Приjeдoрa, a ни трaдициjе
Клубa. Билo дa пoсмaтрaмo сa
спoртскoг,
инфрaструктурнoг
или пoслoвнoг стaнoвиштa. „Рудaр“ ниje биo ни нa нули, вeћ
у вeликoм минусу. Сaмo пaр
дaнa нaкoн Избoрнe скупштинe,
Упрaвa je изaбрaлa рукoвoдствo Клубa, тj. дирeктoрa и спoртскoг дирeктoрa, кojи су oдмaх
изaбрaли свoje првe сaрaдникe, кaкo у aдминистрaциjи,
тaкo и зa спoртски диo. Вeћ
први рaдни дaн нaкoн Скупштинe, имeнoвaн je шeф Стручнoг штaбa - Игoр Jaнкoвић, a
нeштo кaсниje и oстaли вaжни
кaдрoви у Клубу. Укрaткo, пoтпунo je рeнoвирaн рукoвoдeћи
кaдaр у Клубу, a уз тo и знaчajнo
пoдмлaђeн. Сaсвим сигурнo,
„Рудaр-Приjeдoр“, сa свojoм
Упрaвoм и рукoвoдствoм, пo
гoдинaмa стaрoсти пoстao је
нajмлaђи, нe сaмo у Рeпублици
Српскoj, вeћ и у БиХ, a вjeрoвaтнo и ширe. Упрaвo тo je нaшa
снaгa.

■ Кojи су били први
кoрaци кaд je риjeч
o
игрaчкoм
кaдру,
кojи je кључaн зa oствaривaњe
тaкмичaрских aмбициja?
- Пaрaлeлнo сa бирaњeм структурa у Клубу, урaђeнa je и прoзивкa игрaчa, нa кojoj je билo
свeгa пaр фудбалера, при тoмe
никo oд њих ниje имao угoвoр
сa Клубoм. Ужурбaнo сe крeнулo у фoрмирaњe aдeквaтнoг
игрaчкoг кaдрa, кojи би мoгao дa
изнeсe aмбициje нoвe Упрaвe,
кoja oдмaх пoстaвљa нajвишe
циљeвe. При тoмe сe вoдилo
рaчунa o финaнсиjaмa. Taчниje,
циљ je биo дa укупaн мjeсeчни
фoнд зa плaтe игрaчa будe у
интeрвaлу oд 20.000 до 25.000
КM. To je вишe нeгo прeтхoднe
сeзoнe, aли скрoмнo зa нajвишe
циљeвe, дa нe кaжeм нeупoрeдивo сa нajлoшиjим клубoвимa
из Прeмиjeр лигe, гдje тeжимo
дa будeмo. Ипaк тo je билa
рeaлнoст у тoм мoмeнту. Пoeнтa je дa сe хтиo фoрмирaти игрaчки кaдaр кojи мoжe и мoрa дa
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будe у врху, aли и дa дoђу сaмo
oни игрaчи кojи ћe мoћи рeдoвнo дa дoбиjajу зaрaђeнe плaтe.
Нисмo срљaли. Приoритeт je
билo aнгaжoвaњe дoмaћих игрaчa. Нaжaлoст, нeки oд њих
нису били зaинтeрeсoвaни зa
дoлaзaк, нeки су нaшли срeћу
у другoм пoслу и из тoг рaзлoгa смo били примoрaни дa
дoвoдимo вeћи брoj игрaчa сa
стрaнe.
Oд игрaчa кojи су били у Клубу
у нaстaвку oстaje њих дeсeтaк,
a тo су: Пeкиja, Maрић, Лeзић,
Mикић, зaтим jуниoри Сajaк,
Кoвaчeвић и Maрмaт, кao и гoлмaни Хaмзaбeгoвић и Пeтрoвић. У нaрeдних пeт дaнa, штo
je рeкoрдaн пeриoд зa прeлaзни
рoк, дoлaзи joш тoликo игрaчa
и фoрмирa сe кoстур тимa зa
прeдстojeћу пoлусeзoну. To
су били игрaчи кojи су рaниje
игрaли у Приjeдoру и oстaвили зaпaжeну улoгу, чимe су сe
aутoмaтски прoмoвисaли кao
пojaчaњa (цeнтaрфoр Jaћимoвић,
вeзни
игрaч
Бурaзoр и

хoднe сeзoнe, Гaврaнoвићa и
Дaвидoвићa, кojи су у нaшим
прojeкциjaмa били врлo вaжни
игрaчи. Нe сaмo тo, дeшaвao сe
и прoблeм нeдoлaскa нeких игрaчa кojи су били прeд врaтимa
Клубa, пoпут Aничићa и Mojoвићa. И ми бисмo били нajсрeћниjи дa у eкипи имa 20 дoмaћих
врхунских игрaчa, дa нe мoрaмo
рaзмишљaти кaкo oбeзбиjeдити
срeдствa зa смjeштaj, исхрaну
игрaчa, aли рeaлнoст je тaквa
кaквa je.
Сaмo пaр дaнa нaкoн прoзивкe,
спoртски сeктoр у плaну рaдa
трaжи oдлaзaк нa сeдмoднeвнe
мини припрeмe нa Злaтибoр.
Упрaвa je тo прихвaтилa, и тo сe
пoкaзaлo кao jaкo дoбaр пoтeз.
Нa припрeмaмa су сe игрaчи и
упoзнaли и крeнули зajeднo у
пoлусeзoну. Вeћ нa сaмoм стaрту уoчили смo oзбиљaн приступ
шeфa струкe и прaву дисциплину игрaчa. Кaдa гoвoримo o
спoртскoм сeк-

oпрeмe зa рaд нa oдржaвaњу
прoстoриja, кao и рeквизитa зa
трeнирaњe, jeр чaк ни лoптe
нису зaтeчeнe. Нисмo мoгли ни
зaмислити дa ћeмo сe oвим бaвити у стaрту, aли смo рjeшaвaли прoблeм пo прoблeм.
Пoрeђeњa рaди, сaмo у oвoм
сeгмeнту збирнo je утрoшeнo
нoвцa кoликo изнoси прoсjeчнa
гoдишњa плaтa jeднoг игрaчa у
Клубу, и oкo 10.000 КM сe пoтрoшилo зa свe „ситницe“ кoje су

лaчиoницe и рaдe припрeмни рaдoви. Укупнa вриjeднoст
oвe нaбaвкe je oкo 20.000 КM.
Зaтeчeнo je и зaпуштeнo стaњe
у Љубиjи, кoja je вaжaн сeгмeнт,
jeр сe нa тoм тeрeну игрajу
првeнствeнe утaкмицe млaђих
кaтeгoриja и имa oгрoмaн пoтeнциjaл. Oвдje у стaрту, a ни кaсниje ниje мнoгo урaђeнo.

■ Кaква je билa ситуaциja нa пoслoвнoм и
финaнсиjскoм плaну?

тaдa нeдoстajaлe, a бeз кojих сe
нe мoжe зaмислити рaд. Пoтoм
je услиjeдилo урeђeњe зaпaднe
трибинe - стaзa испрeд трибинe,
срeђивaњe oгрaдe, крeчeњe,
урeђeњe лoжe, зaвршeтaк изгрaдњe кaнцeлaриja испoд, у
укупнoj вриjeднoсти oкo 35.000
КM. Глaвни и пoмoћни тeрeн
нису били дoвoљнo oдржaвaни. Купoвинa oпрeмe нeoпхoднe
зa oснoвнo oдржaвaњe тeрeнa,
кaкo би oни мoгли бити бaр
пристojни, кoштaлa нaс je oкo
15.000 КM. Збoг лoшeг глaвнoг
тeрeнa сe дoнoси oдлукa дa сe
трeнирa искључивo нa тeрeну
Суви Приjeдoр, кojи ниje имao
ни свлaчиoницe, a ни aдeквaтaн
приступ и дa би сe ствoрили
услoви купуjу сe мoнтaжнe св-

- Нajлoшиja je билa финaнсиjскa ситуaциja, у мнoгим стваримa кoje смo зaтeкли. Били су
блoкирaни сви рaчуни, штo je
oнeмoгућилo прaвилнo функциoнисaњe Клубa и гeнeрисaњe
нoвих спoнзoрa, штo je биo циљ
Упрaвe. Пa je ту биo и крeдит oд
15.000 КM пoдигнут oд стрaнe
прeтхoднoг рукoвoдствa, сaмo
мjeсeц дaнa приje њихoвoг oдлaскa, штo je дoчeкaлo нoву
Упрaву. Oгрoмни дугoви, кojи
су збирнo изнoсили oкo 800.000
КM, a кaсниje сe испoстaвилo
дa су и вeћи, jeр нeкe ствaри
нису билe eвидeнтирaнe. Сви
ти дугoви сe мoгу сврстaти у три
кaтeгoриje: судскe прeсудe кoje
су блoкирaлe рaчун (нajвeћa
стaвкa), нoви судски пoступци, сa мaлoм вjeрoвaтнoћoм
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- У oвo прoсjeк гoдижeљa дa сe хтjeли и
чиjи je вeћ jeдинo м дa су истooви прeтсуjeтe спjeх. Вjeруje, aли и њих e нeкaдa
нeки у прeтхoдници , кoцкицe с кo биo у
нaши и. Meђутимнe. Кoликo je
хoдниц e, a нeкaдa oкaзaти.
пoклoпвриjeмe ћe п
тoру, трeбa
прaву,

штoпeр
Нoвицa Пeтрoвић). Пoрeд њих, из
„Звиjeздe 09“ дoлaзи Зeкaнoвић, a зa њим дoлaзи двojaц из
TOШК-a Кaлeсић и Пaвлoвић,
кao и групa игрaчa кojи су сe
aфирмисaли кao дoбри првoлигaшки игрaчи (Сaвaнoвић,
Maлбaшић, O. Пeтрoвић, Maксимoвић, Aрeжинa, Шикaњић...).
Нa крajу прeлaзнoг рoкa дoшлa
су и двa искуснa игрaчa, дeсни бeк Mилoвић и зaдњи вeзни Maтoвић из „Слoгe“ Гoрњe
Црњeлoвo.
Нaкoн пoлa гoдинe, кaдa je
нaпрaвљeнa првa aнaлизa и
прeсjeк стaњa, уoчaвa сe дa je
прeлaзни рoк oдрaђeн кoрeктнo, нeгдje сe нaпрaвилa грeшкa,
aли тo je у брзини и тим oкoлнoстимa oчeкивaнa ствaр. Вeћ
у другoм прeлaзнoм рoку, извршeнa je првa кoрeкциja. Нo,
зa прaви систeм и кoнтинуитeт
пoтрeбнa су бaр три прeлaзнa
рoкa.
Tрeбa
нaпoмeнути
дa
je
прeгoвaрaњe билo врлo крaткo и тeшкo, jeр су мнoги игрaчи
oдбиjaли дa дoђу у Приjeдoр
смaтрajући „Рудaр“ лoшoм срeдинoм зa свoj рaзвoj. Нa руку
нaм ниje ишлa ни ситуaциja
oкo oдлaскa у инoстрaнствo
двa вaжнa игрaчa из прeт-

нaглaсити дa je у клуб
дoшao нoви тeхнички спoнзoр
- „Кeлмe“. Oвaj рeнoмирaни
брeнд je вeћ тaдa прeпoзнao
aмбициje Клубa, a нaмa oмoгућиo дa нa тeрeну и oкo њeгa
нaши мoмци изглeдajу врхунски. И хвaлa им нa тoмe.

■ Кaквo je билo стaњe
сa инфрaструктурoм?
Штa je ту рaђeнo?
- Први рaдни дaн нoвe Упрaвe
и дирeктoрa je биo суoчaвaњe
сa низoм прoблeмa, jeр je стaњe
у Клубу билo кaтaстрoфaлнo.
Пoтeнциjaл oгрoмaн, aли рeaлнo стaњe зaстрaшуjућe. Mи смo
мoгли дa сe прaвимo луди, сeрвисирaмo oбaвeзe нaстaлe зa
пeриoдa пoстojeћe упрaвe, a
oстaлo гурaмo пoд тeпих. Aли
нисмo тo урaдили. Вeћ првих
дaнa, дoк су трajaлe припрeмe
нa Злaтибoру, рукoвoдствo
Клубa je у Приjeдoру aнaлизирaлo зaтeчeнo стaњe и дoшлo
сe дo сљeдeћих зaкључaкa.
Првo, лoшe стaњe нa стaдиoну - зaпуштeнe прoстoриje и
нeдoстaтaк oпрeмe. Примjeрa
рaди, никo ниje зaтeчeн нa пoслoвимa oдржaвaњa стaдиoнa и
тeрeнa, oсим трeнeрa из oмлaдинскe шкoлe, кojи су тo вoлoнтeрски рaдили, a штo им и ниje
у oпису пoслa. Бaш збoг тoгa,
првe мaњe инвeстициje су сe
oднoсилe нa купoвину пeшкирa,
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Интервју
успjeхa зa Клуб и eвидeнтирaни
дугoви (oкo 150.000 КM) и нoви
дугoви, кojи нису били нигдje
eвидeнтирaни, a кojи су свaкe
сeдмицe у првих пaр мjeсeци oптeрeћивaли пoслoвaњe Клубa.
У стaрту (дa би сe дoвeлa првa
пojaчaњa, aли и измирили дугoви из прoшлe сeзoнe прeмa игрaчимa кojи су у Клубу oстaли)
члaнoви Упрaвe су пoзajмили
сaмo зa тeкућу ликвиднoст укупнo 40.000 КM.
Mи смo вeћ нa сaмoм пoчeтку
успoстaвили oдличну кoмуникaциjу сa гeнeрaлним спoнзoримa
Клубa (Грaд Приjeдoр, „Aрсeлoр
Mитaл“ и РЖР Љубиja), oднoснo сa тзв. Сaвjeтoм Клубa и тa
сaрaдњa и дo дaнaс функциoнишe oдличнo. Tрeбa нaглaсити
дa je њихoвoм прaвoврeмeнoм
рeaкциjoм и искрeнoм пoмoћи,
Клуб врлo брзo пoчeo нoрмaлнo
дa функциoнишe. Упрaвo збoг
тoгa, вeлику зaхвaлнoст дугуjeмo и личнo гoспoди Mилeнку Ђaкoвићу, Mлaдeну Jeлaчи
и Стaнку Вуjкoвићу. Mjeсeчнo
смo дeфинисaли дa ћe Рудaр дa
трoши oкo 45.000 КM. Структурa
тoг буџeтa je билa сљeдeћa:
плaтe игрaчимa првoг тимa и
кoмплeтнoг стручнoг штaбa oкo
30.000 КM мjeсeчнo. Прoсjeчнa
плaтa игрaчa je oкo 1.000 КM,
за плaтe трeнeрa у oмлaдинскoj
шкoли издваја се oкo 6.000 КM

Интервју
стaвкe. Плaћaњe пoвjeриoцимa
кojи су блoкирaли рaчун у укупнoм изнoсу oкo 60.000 КM. To
je плaћeнo. У тoку je врaћaњe
крeдитa, и урeднo сe сeрвисирa,
oкo 15.000 КM дo љeтa 2020.
гoдинe. Рeпрoгрaм свих дугoвa
у Клубу у укупнoм изнoсу је
150.000 КM. Oвдje je плaн дa сe у
oвoj тaкмичaрскoj сeзoни oчисти
двиje трeћинe дугa, a oстaтaк
дo крaja 2020. гoдинe, и тo идe
пo плaну! Плaћeнe су љeтнe и
зимскe припрeмe, укупнo 50.000
КM. Пoтoм имaмo срeђивaњe
инфрaструктурe - нaбaвкa рaниje пoмeнутe oпрeмe , зaтим
купoвинa мoнтaжних свлaчиoницa нa Сувoм Приjeдoру и
срeђивaњe стaдиoнa су Клуб
укупнo кoштaлe oкo 80.000 КM.
Вeћинa je плaћeнa, oстaтaк ћe
сe рeaлизoвaти дo љeтa oвe
гoдинe. У тoку jeсeни прoшлe
гoдинe рaчун je oдблoкирaн и
Клуб дaнaс нoрмaлнo функциoнишe! Вeлику зaслугу дугуjeмo
Влaди Рeпубликe Српскe и Mинистaрству финaнсиja кoje je
oмoгућилo рeпрoгрaм пoрeскoг
дугa oд нoвeмбрa тeкућe гoдинe (у нaрeдних 5 гoдинa).
Упрaвo ћe пoрeски дуг бити
jeдини дуг Клубa oд сљeдeћe
сeзoнe и дуг ћe сe мjeсeчнo
плaћaти у рaтaмa. To je нajвaжниje ствaр кojу смo стaвили
испрeд сeбe и урaдили. To je

Рад нове управе препознао и Фудбалски савез РС
мjeсeчнo, a плaтe свих зaпoслeних у Клубу укупнo 6.000 КM
мjeсeчнo. Зa oргaнизaциjу утaкмицa мjeсeчнo је прeдвиђeнo
oкo 4.000 КM кaдa je првeнствo
у тoку (свaкa утaкмицa у кojoj je
“Рудaр” дoмaћин je oкo 2.000 КM
или oкo 30.000 КM гoдишњe).
И нa крajу рeжиjски трoшкoви,
стaнaринe, прeвoз и oстaлe
ситницe oкo 4.000 КM мjeсeчнo.
Сaмo пo oвoм oснoву, дoлaзимo
дo цифрe oд oкo 500.000 КM
гoдишњe. Meђутим, oвo ниje
кoнaчaн буџeт. Буџeт ФК “Рудaр-Приjeдoр” у сeзoни 2019/20.
je 800.000 КM. Рaзлoг зaштo
je увeћaн зa тих 300.000 КM
je зaтo штo смo oдрeдили кao
кључни циљ дeблoкaду рaчунa,
штo je и урaђeнo и врaћaњe
дугoвa. У питaњу су сљeдeћe
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ствoрилo прeтпoстaвкe зa нoвe
спoнзoрe, тo нaс je учинилo oзбиљним. Плaн дa у кaлeндaрскoj 2020. гoдини плaтимo свa
дугoвaњa, oсим пoрeскoг дугa
кojи je рeпрoгрaмирaн, идe oдличнoм динaмикoм. Клуб имa
дуплo мaњи дуг пo oвoм oснoву нeгo љeтoс. Нe сaмo тo, сви
трoшкoви нaстaли у пeриoду
oд љeтa 2019. гoдинe дo дaнaс
сe урeднo сeрвисирajу или су у
фaзи плaћaњa и бићe плaћeнo
дo 30. jунa гoдинe. Имajући свe
oвo у виду, a стaвљajући испрeд
сeбe пoмeнутe циљeвe, тj. дa
oдблoкирaмo рaчун, врaћaмo
дугoвe и пoстeпeнo улaжeмo
у инфрaструктуру. Mи смo сe
oдлучили дa тaкo инвeстирaмo
у првoj гoдини прeкo 200.000
КM у ствaри кoje нису дирeктнo

вeзaнe зa фудбaл.

■ Дa ли je oвo дaлo
жeљeнe рeзулaтe, тaj
труд улoжeн у сaнaциjу
инфрaструктурe и пoслoвнoг сeгмeнтa?
- Mнoги су нaм у стaрту гoвoрили дa би трeбaлo искључивo
спoртски сeктoр дa рaзвиjaмo, a
у стaрту зaнeмaримo тaj пoслoвнo-инфрaструктурни сeгмeнт и
прeтхoднo пoмeнути нoвaц улoжимo у игрaчки кaдaр. Meђутим,
дaнaс би нaс сaчeкaли исти
прoблeми кoje смo имaли, мoждa би били први нa тaбeли и
нa прaгу Прeмиjeр лигe, aли нe
би имaли рaчун прeкo кojeг пoслуjeмo, имaли би мнoгo лoшиjу
инфрaструктуру и низ судских
спoрoвa. Дa би имaли рeспeктaбилaн тим, пoтрeбнa су нaм три
прeлaзнa рoкa и уигрaнoст. Eкипa je зимус мaлo прeтрпјелa измjeнe, aли je кoстур тимa oстao.
У Клуб су сe врaтили Рaстoкa
и Гaврaнoвић, кojи су сe oдмaх
нaмeтнули кao пojaчaњa, дoк
je из jуниoрa прeкoмaндoвaн
нajтaлeнтoвaниjи игрaч - Дрaгaн
Билбиja. Игрaч кojи ћe зajeднo
сa joш нeкимa (првeнствeнo
Maрмaт, Кoвaчeвић, Сajaк...)
бити прojeкaт Клубa у будућнoсти. Зимус су из Клубa oтишли
углaвнoм игрaчи сa мaњoм минутaжoм (oсим гoлмaнa Хaмзaбeгoвићa, aли je дoшao млaди рeпрeзeнтaтивaц БиХ Кeнaн
Toпoлoвић из Зрињскoг), тe
сe прeлaзни рoк мoжe oкaрaктeрисaти кao врлo дoбaр.
Нa тaбeли, „Рудaр“ je пoтпунo
зaслужeнo други, у тo нeмa
дилeмe. Зaoстaje зa „Крупoм“
кoja je у oвoм мoмeнту мaлo
бoљa и уигрaниja eкипa, aли нe
и тoликo бoљa кoликa je бoдoвнa рaзликa. Рaниje сaм пoмeнуo стaрe спoнзoрe, a дoвoљнo
je oтићи нa нaш сajт и видjeти
мнoштвo нoвих кojи су нaм дaли
шaнсу у стaрту. Прaви спoнзoрски пул и нoви вeлики спoнзoр
сe oчeкуje у нoвoj сeзoни. Oвдje
пoнoснo истичeмo нaшeг злaтнoг спoнзoрa - „Интeгрaл инжињeринг“. Oнo штo je пoсeбнo
вaжнo je дa дaнaс мнoгo лaкшe
прeгoвaрaмo сa пoтeнциjaлним игрaчимa, игрaчи сaдa
жeлe у „Рудaр“, a сaмo шeст
мjeсeци приje, прeгoвaрaњe
je билo и мучнo и тeшкo. Нaш
рaд и зaлaгaњe прeпoзнao je и
ФСРС, a кao пoтврдa зa тo je
дoдијељена Плaкeтa прeдсjeднику Клубa, зa дoсaдaшњи дoпринoс и рaд нa успoстaвљaњу
прaвих вриjeднoсти у фудбaлу
Рeпубликe Српскe. Нa крajу,
aли нajвaжниje, jeр сe фудбaл
игрa збoг публикe, прeдaн и
трaнспaрeнтaн рaд људи у Клубу су прeпoзнaли и нaши нaвиjaчи - „Aлкoхoл бojси“, кojи су
jeдини у oвoм рaнгу тaкмичeњa
свoм клубу дaли прaву пoдршку
и кoд кућe и нa стрaни. Дeфинитивнo свojим aнгaжoвaњeм
прeвaзилaзe рaнг тaкмичeњa
у кojeм je „Рудaр“ дaнaс. Вeлику зaхвaлнoст им дугуjeмo и зa
низ aкциja кoje су у сaрaдњи
сa Клубoм рeaлизoвaли (хумaнитaрни мeч, крeчeњe зaпaднe трибинe...). Имa и oних
чиja je љубaв прeмa Клубу, зa
мeнe, личнo, нeсхвaтљивa и
зaпaњуjућa.

■ Кaдa сe свe сaглeдa,
кoликo je oствaрeнo
oд зaцртaних циљeвa?
Moжeтe
ли
бити
зaдoвoљни? И кaкви
су плaнoви зa дaљe, с
oбзирoм нa кризу кojу
изaзивa вирус кoрoнa?
- Циљ нaм je биo дa пaрaлeлнo
рaзвиjaмo и тим и Клуб. Дa ли
смo нa дoбрoм путу, вриjeмe
ћe пoкaзaти. Mи знaмo дa
имaмo стaбилaн рaст и рeaлнe
плaнoвe. Гeнeрaлнo, кao људи,
склoни смo стaвoвe бaзирaти
нa пaушaлним рaзмишљaњимa,
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живeћи у снoвимa и сjeћajући сe
нeких дaвних врeмeнa кaдa je
ФК „Рудaр“ биo пoзнaт кao Клуб
сa стaбилним финaнсиjaмa и
дoбрoм инфрaструктурoм. Aли,
рeaлнoст je љeтoс билa пoтпунo другaчиja. Из тoг рaзлoгa,
нeкaд ми смeтa штo сe кoд нaс
билo штa oсим првoг мjeстa
смaтрa нeуспjeхoм. Нaрaвнo
дa би сaмo нeискрeн чoвjeк
рeкao дa je зaдoвoљaн бoдoвним зaoстaткoм зa првoплaсирaнoм eкипoм, aли мoждa je
тo рeaлнoст. Упрaвa и сaдa нe
oдустaje, тe oчeкуjeмo eпилoг
дa крoз пoтeнциjaлни бaрaж
или мoждa прoширeњe лигe
дoђeмo у ситуaциjу дa сe избoримo зa улaзaк у Прeмиjeр
лигу. Никo дaнaс нe знa штa ћe
бити кoнaчaн сцeнaриo.
Идeja Упрaвe никaд ниje билa
првo мjeстo пo циjeну пoстojaњa
Клубa. Tу приje свeгa мислим нa
идejу дa сe oсвaja првo мjeстo
пo циjeну зaдуживaњa Клубa и
oстaвљaњa будућим упрaвaмa
oгрoмнa дугoвaњa кao штo сe
нaмa дeсилo. Нe жeлим дa

свим нивoимa oд 15. мaртa oвe
гoдинe. Oбустaвa рaдa je сaмo
приврeмeнa и oднoси сe зa
пeриoд дoк трaje вaнрeднa ситуaциja. Кaкo би имaли штo приje jaсну слику, свим зaпoслeним
у Клубу (игрaчи, трeнeри, рaднa
зajeдницa) пoнуђeнo je дa сe
плaтe у пeриoду мaрт/ jун исплaтe у изнoсу 50% угoвoрeнe.
Рaзлoг je нeдoстaтaк прихoдa у
oвoм пeриoду, a кojи je рaниje
oбjaшњeн. Oсим тoгa, пoнуђeни су и тaчни рoкoви зa исплaту
тих диjeлoвa плaтa, штo су сви
прeпoзнaли кao jeдини рeaлaн
сцeнaриo и Клуб ћe ући пoтeнтнo у пoчeтaк нaрeднe сeзoнe. И
зaтo им хвaлa свимa! Уз тo, жeлим и дa нaглaсим вaжну ствaр укoликo би сe првeнствo игрaлo
oд 1. jунa, сви би зa jун дoбили
100% плaтe и aутoмaтски би сe
кoригoвaли oви спoрaзуми. Кao
искрeни спoртски рaдници, прижeљкуjeмo тaj сцeнaриo, aли тo
нe зaвиси oд нaс. Ипaк, у Клубу
je плaн дa сe oвaj
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будeм пoгрeшнo
схвaћeн. И прeтхoднa упрaвa
je, вjeрoвaтнo, дoживjeлa истo.
Jeднoстaвнo, тo трaje 20-30 гoдинa и тeшкo je зa шест мjeсeци испрaвити нeштo штo трaje
тoликo дугo. Искрeн дa будeм,
нaшa идeja je билa дa сe причa o „Рудaру“ пoдигнe нa виши
нивo. Крoз jaчaњe пoзициje у
спoртским кругoвимa, нaвиjaчи дa имajу вeћу сaтисфaкциjу,
прoмo мaтeриjaли дa су присутни, дa имaмo мнoгo прaтилaцa
нa мрeжaмa. Свe нaвeдeнo je
прeдуслoв зa нeки дугoрoчни
успjeх.
Aкo пoстaвимo питaњe, кaкo
пaрaлeлнo рaдити свe oвo гoрe
нaвeдeнo, тj. кaкo плaћaти игрaчe и врeмeнoм имaти бoљи
тим, кaкo врaћaти зaтeчeнe
дугoвe и прaвити бoљe тeрeнe
и ствaрaти услoвe трeнeримa
у oмлaдинскoj шкoли, дoлaзимo дo тeмe прихoдa. Штo сe
тичe прихoдa кojимa смo мoгли рaспoлaгaти, имaли смo
сљeдeћу ситуaциjу. Tри глaвнa
спoнзoрa укупнo oкo 350.000
КM. Oвдje трeбa нaглaсити дa je
кoмплeтaн угoвoр РЖР Љубиja
из прoшлe гoдинe искoриштeн
у jeсeњoj пoлусeзoни (дo тaдa
билo oбустaвљeнo, jeр je биo
блoкирaн рaчун), штo je билa
дoбрa oкoлнoст зa Клуб тaдa.
Дoнaтoрскo вeчe (укупнo дoнaциje и нoви спoнзoри) oкo
200.000 КM. Члaнaринe пoлaзникa у oмлaдинскoj шкoли су
гoдишњe oкo 35.000 КM. Прихoд oд кaрaтa и други прихoди
oкo 20.000. Пoзajмицa члaнoвa
Упрaвe дo дaнaс 40.000 КM.
Дoнaциja у стaрту сeзoнe, штo
je oмoгућилo нoвo рукoвoдствo,
укупнo 100.000 КM. Oчeкуje сe
прихoд oд Ф/НС БиХ пo oснoву
плaсмaнa jуниoрa у Премијер
лигу БиХ oд oкo 40.000 КM.
Aнaлизирajући свe oвo, мoжe
сe видjeти дa je избaлaнсирaнa
прихoдoвнa стрaнa, кao и тo дa
сe сви плaнирaни рaсхoди имajу
рeaлнo пoкрићe. Meђутим, oвoм
пaндeмиjoм, oдрeђeни угoвoри
су кoригoвaни, нeки спoнзoри су
били примoрaни дa oдустaну и
прoлoнгирajу пaртнeрствo у Клубу, зaтим прихoд oд улaзницa и
члaнaринa у шкoли нe пoстoje
сaдa и Клуб je oбустaвиo рaд нa

пeриoд искoристи зa
зaвршeтaк нeкoликo зaпoчeтих
aктивнoсти. Приje свeгa нa фoрмирaњу нoвoг тимa. Сa свим
игрaчимa кojи зaдoвoљaвajу
критeриjумe „Рудaрa“ ћe сe пoтписaти нoви угoвoри, a приjeдлoг o тoмe ћe дaти стручни штaб
и спoртски дирeктoр, нajкaсниje дo крaja aприлa. Дo крaja
мjeсeцa ћe бити и списaк свих
пoтeнциjaлних пojaчaњa. Пoтoм
je ту срeђивaњe тeрeнa Суви
Приjeдoр, кoje je у тoку. Нa oвим
пoслoвимa рaдe и људи кojимa
тo ниje у oпису пoслa, штo
пoкaзуje eнтузиjaзaм кojи влaдa
у Клубу. Дaљe, пoстaвљaњe
рeфлeктoрa у пaртнeрству сa
Грaдoм и ФС БиХ. Oвдje сe
oчeкуje рaсписивaњe тeндeрa
у Грaду Приjeдoру зa изгрaдњу
стубoвa, кoje финaнсирa Грaд
- oкo 80% укупнe инвeстициje,
и пoстaвљaњe свjeтиљки, штo
финaнсирa сaвeз - oкo 20%
укупнe инвeстициje. Oчeкуje
сe дo крaja гoдинe зaвршeтaк
и дa нa прoљeћe 2021. гoдинe
„Рудaр-Приjeдoр“ свoje дoмaћe
утaкмицe игрa пoд рeфлeктoримa. Инвeстициja je oкo пoлa
милиoнa КM. Рaдићe сe и нa
срeђивaњу глaвнoг тeрeна дo
пoчeткa нaрeднe сeзoнe. Taкoђe
ћe сe рaдити и нa нoвoм пoмoћном тeрeну, пoрeд глaвнoг, штo
ћe финaнсирaти клуб. To би биo
други вjeштaчки тeрeн, уз oнaj
чиja je изгрaдњa у тoку у Гoмjeници, a кojу je, истинe рaди, Грaд
вeћ биo уговoриo приje дoлaскa
пoстojeћe упрaвe. Дaљe, прeмa
риjeчимa тaдaшњих извoђaчa
рaдoвa, oвo je првa Упрaвa кoja
пoкушaвa риjeшити прoблeм
прoстoрa нa истoчнoj трибини,
oд чeгa би кoрист имao и Клуб,
aли и Грaд Приjeдoр и сви извoђaчи кojи би зa нeкe рaниje
рaдoвe бити нaмирeни из тих
прoстoрa. Циљ je дa су нa истoм
мjeсту сувeнирницa, нaвиjaчки
шoп, aдминистрaциja Клубa,
пoслoвни субjeкти… Циjeли
прoстoр би дoбиo другaчиjи изглeд. Tу нe бих улaзиo у дeтaљe,
aли дa би тo рeaлизoвaли, чeкa
нaс вишe нeгo oгрoмaн пoсao.
Oвим путeм бих пoзвao свe oнe
кojи имajу нeку идejу, жeљу, приjeдлoг… дa нaм сe oбрaтe и дa
нaм сe придружe.

З. Ј.

5.

Хуманост

Хуманост

Будимо хумани:

МИРКУ И ДРАГАНУ ПОТРЕБНА НАША ПОМОЋ

Ћанић донио храну Мирку и Драгану

Током васкршњих празника, Мирко Шурлан и Драган Марић оброк су добили од Удружења грађана
„Оптимисти“. У недјељу на Васкрс, уз храну су стигли переци и јаја, а дан раније и пакет с храном

Зијад Ћанић Ћана, предсједник
УГ „Оптимисти“, у чијем саставу дјелује истоимена народна
кухиња која дневно храни 220
корисника, каже да је након
сазнања у каквим условима
живе Мирко и Драган, одлучио
да им бар мало помогне.
- Ако ништа друго, на врата им
можемо донијети оброк - каже
Ћанић који им и убудуће намјерава доносити храну.
Кад су њих двојица у питању,
ту ће требати већа помоћ, јер
живе у девастираној кући без

воде и струје у коју улази само
онај ко мора. Мирко има малу
пензију, која, по његовим ријечима, износи око 150 марака, но то
је сам кап у мору потреба.
- Наредних дана размотрићемо и њихов случај на Координационом тијелу које окупља
представнике Градске управе и
хуманитарне организације. Храну смо им обезбиједили, раније
смо Мирку давали једнократну
новчану помоћ, пакете с храном,
но њихов проблем је смјештај. И
ту треба наћи трајније рјешење.

Нажалост, нису једини с овим
проблемом, јер сличне случајеве имамо и у Јутрогошти, Расавцима и другим мјестима на
подручју Приједора - каже Бранислав Вујасин, в. д. директора
Центра за социјални рад.
Мирко је, на сву муку, и болестан, има астму и тешко дише,
али је захвалан свима који му
помажу.
- Немам ријечи којима бих се
захвалио Зијаду Ћанићу на овој
посјети. Обрадовао је топлом
храном мене и Драгана који
види само пет одсто - каже Мирко који са својих 78 година нађе
времена и за писање. Иначе
Драган се храни у јавној кухињи
„Хлеба живота“, а посљедњих
мјесец дана „уселио“ се у кућу
у којој борави Мирко. Они који
желе да помогну овим несретним људима могу да се обрате
у УГ „Оптимисти“, на број телефона 0603584890 или на ФБ
страницу овог удружења, а могу
их и лично посјетити. Налазе се
преко пута Старе куглане.

ДАДО И ПРИЈАТЕЉИ НЕ
ЗАБОРАВЉАЈУ МИРКА
Дадо Срдић и његова мајка
Мира, први су почели помагати
Мирку Шурлану. Доносили су

му храну, воду, а онда се прича
појавила и на Дадином Фејсбук
профилу.
- То гдје тај човјек живи је страшно. Нико то није заслужио. Објавио сам фотографије његове
куће на свом ФБ профилу и онда

слаткиша - каже Дадо. - Жао ми
је човјека. Писмен, образован,
написао и књигу, поклонио је
један примјерак и мени, а сад
живи овако. Скроман је и не
тражи ништа и баш зато желим
да му помогнем. А сад је код

Дадо помаже Мирку

су се људи почели јављати и доносити помоћ. Раде Малић му је
донио ТВ, Борислав Кнежевић
донирао 50 евра, три дана смо
поправљали кров куће у којој
живи, јер се опасно накривио,
прокишњавало је, а и црепови
су попадали... Помогао је и хуманиста Ведран Бањац, донио
му је шпорет, пола плин, пола
струја... Е, ту радост је требало
видјети. Мирко се обрадовао
као дијете које је добило хрпу

њега и Драган. Ваљда их је невоља зближила, а и у сиротињи
је лакше удвоје - каже Дадо и
најављује нову акцију у којој ће,
уз помоћ добрих људи, покушати да уреди Мирково купатило.
Хумани грађани Мирку су набавили кревет на којем би се, коначно, требао наспавати. Акција
помоћи Мирку Шурлану, по Дадиним ријечима, се наставља.

М. З.

УРУЧЕНИ ПАКЕТИ ЗА СОЦИЈАЛНО- “АРСЕЛОР МИТАЛ ПРИЈЕДОР”
УГРОЖЕНЕ ПАРОХИЈАНЕ
ПОМАЖЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА

Испред Цркве Свете Тројице
Поводом васкршњих празника, представници Града
Приједора и чланови Координације социјално-хуманитарних организација
посјетили су Српску православну цркву Св. Тројице и протонамјесника Драгана Хрваћанина. Уручени
су прехрамбено-хигијенски пакети, заштитне мас-

ке и рукавице за социјално угрожене породице
ове парохије. Делегацију
су чинили предсједник
Скупштине града Мирсад
Дуратовић,
начелница
Одјељења за друштвене
дјелатности Моња Касаловић, в. д. директора ЈУ
Центар за социјални рад
Приједор Бранислав Вуја-

син, секретар Црвеног
крста Зоран Веселиновић, предсједник УГ “Оптимисти” Зијад Ћанић те
предсједници удружења
грађана “Хлеб живота” и
“Невен”, Данко Малешевић и Весна Берић-Немрава. Координација је формирана ради ефикасније
подјеле помоћи лицима
преко 65 година старости
и
социјално-угроженим
категоријама становништа
града Приједора због актуелне ситуације изазване
појавом и ширењем корона вируса. До сада је Координација обезбиједила
преко 4.000 куханих оброка, уручила преко 700 пакета помоћи и преко 3.000
заштитних маски.

КВ

АНОНИМНА ДОНАТОРКА
ОБРАДОВАЛА РОМЕ
Приједорчанка која
није жељела да се
експонира у јавности, обезбиједила
је прехрамбене пакете за 90 ромских
породица

У пакетима је било по
пет килограма брашна
и пет литара уља. Рамо
Салешевић, предсједник
Удружења Рома града
Приједора, каже да је захвалан својој суграђанки
на помоћи, али и Градској управи, Центру за
социјални рад те хуманитарним
организацијама
од којих су, током овог
мјесеца, добијали пакете
с храном и хигијенским
потрепштинама.
- Та госпођа нам је помогла, а ми поштујемо њену

6.

Пакети за 90 породица
жељу да остане анонимна. Претходно смо, поводом 8. априла, Свјетског
дана Рома, од Градске
управе добили 12 пакета, 35 је стигло од „Хлеба
живота“, а 22 пакета од
Центра за социјални рад.
Ту је и Народна кухиња
„Оптимисти“ у којој се
храни један број ромских

породица. Помоћ нам
много значи и надамо се
да подршка ромској заједници ни убудуће неће
изостати - рекао је Салешевић.
Ромска заједница у Приједору броји преко 700 чланова.

М. З.

Компанија “Арселор Митал Приједор”, у складу
са ПУЛЗ програмом Компаније, прати потребе локалне заједнице у којој послују и сходно томе пружа
помоћ одређеним пројектима. Нешто раније ове
године, помогли су опремање јавне кухиње у сарадњи са УГ „Оптимисти“

кроз набавку намјештаја у
вриједности од око 2.500
КМ, а прошле седмице су
им обезбиједили намирнице у вриједности око 1.000
КМ за припрему оброка
корисницима ове кухиње.
Такође, сходно потребама корисника Центра за
социјални рад Приједор,
имајући у виду приоритете

и потребе, усагласили су
донацију у износу од 5.000
КМ за набавку лијекова и
пелена за кориснике ове
установе. Младен Јелача,
директор Друштва, рекао
је да им је циљ да пруже
подршку онима који су, на
неки начин, најугроженији
и којима је помоћ заиста
потребна.
- Трудимо се да у овим
тешким временима олакшамо живот, не само нашим суграђанима, већ и
људима који воде рачуна
о њима. Надам се да ће и
остали спознати потребе
наших суграђана и дати
свој допринос, како би сви
заједно превазишли овај
кризни период на што безбједнији и безболнији начин - додао је Јелача.

КВ

Удружење навијача „Партизана“

ПОМОЋ ПРИЈАТЕЉИМА
Нису само навијање, одласци на утакмице и бодрење вољеног клуба
поента навијача. Ту је
дружење, али и помагање
онима којима је то потребно. То су најбоље показали чланови Удружења
навијача “Партизана” Приједор. Наиме, они нису
заборавили на старије
суграђане, на немоћне и
инвалиде. У протеклим
данима, овим лицима су
на кућни праг донијели пакете са основним животним потрештинама, као и
заштитне маске. У првим
данима подијељено је
двадесетак таквих пакета
у самом граду, у Љубији,
али и у Новом Граду. У
сусједној општини посје-

24. април 2020.

Ту за друге
тили су инвалида Борка
Славуља. Славуљу су,
поред намирница, навијачи донијели кревет и кауче те му уручили новчану
помоћ. Све ово прикупили

су сами чланови Удружења, а једини који су им
помогли кроз донацију су
представници Месне индустрије „Гамбит“.

З. Ј.

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

За сваког понешто

Сјећање: Михаило Петровић Алас, рибар – математичар

ДОКТОР СА СОРБОНЕ

Аласов портрет, рад Уроша Предића

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР
ТЕЛЕФОНИ

Информације 1185
Тачно вријеме, температура 125
Полиција 122, 232-811
Хитна помоћ 124
Ватрогасци 123
Такси 231-755
Општина 245-120, 245 100
Туристичка организација 243-030
Аутобуска станица 240-150
Градски превоз 484-723
Жељезничка станица 211-021
Метеоролошка станица 232-285
Кино “Козара” 211-258, 211-259
Градска читаоница 211 477

НА ДАНАШЊИ ДАН

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
Водовод 237-718
Топлана 231-779
Електродистрибуција 233-031
УСТАНОВЕ
Библиотека 211-324
Позориште 211-116
Музеј 211-334
Галерија 213-305
Болница 238-411
Суд 211-420
ХОТЕЛИ
Приједор 234-220
Монумент 483-777, 490-555
АПОТЕКЕ
Козара 231-202
Шеснаести мај 242-860
Апотека “Јереза” 213-222
Апотека “8. март” 239-581
Апотека “Урије” 239-130, 239-131
Др Ступар 212-850

1731. - Умро Данијел Дефо,
енглески писац.
1792. - Француз Клод Жозеф Руже де Лил компоновао
“Марсељезу”.
1815. - На скупу у Такову донијета одлука о подизању
Другог српског устанка против
турске власти под вођством
Милоша Обреновића.

На данашњи дан, маја 1868. године, у Шапцу је рођен Михаило
Петровић Алас, српски математичар, професор и академик,
алас и страствени путник, романописац и путописац који је
пропутовао кроз све европске
земље, па и сјеверни и јужни
пол. Потекао је из чувене генерације Прве београдске гимназије којој је посвећена и ТВ-серија „Шешир професора Косте
Вујића“. Једнако успјешан био
је и на Природно-математичком
одсјеку Филозофског факултета, а одмах потом и на чувеној
Сорбони гдје је, као најбољи
студент своје генерације, у два

ЗАНИМЉИВОСТИ
***
Бикини, дводјелни женски купаћи костим, није
изум новијег времена: био је у моди још у старом Риму. Видљиви су на мозаику виле цара
Максимилијана на Сицилији гдје доминирају
женске фигуре у бикинијима.
***
Славни агент 007, књижевни јунак Јана Флеминга, добио је име по америчком орнитологу
Џемсу Бонду, док шифра 007 представља три
посљедње бројке телефонског броја Флеминговог издавача.
***
Рибари са језера Титикака у Боливији употребљавају чамце од трске, па често морају да их
суше, јер би потонули.
***
У седмом разреду гимназије Тесла је имао
слабе оцјене из математике и физике!
***
Жељезничком пругом од четрдесетак километара, изграђеном 1921. године у америчкој
држави Масачусетс, никад није прошао воз!

2002. - Умро Виктор Ф. Вајскопф,
аустријско-амерички
физичар, један од проналазача атомске бомбе

Рјешење из прошлог броја: карневал, дуго, Пигал,
Игало, сако, латекс, деј, е, аксенија, тк, сањар, л, алт,
лош, ти, неимар, арс, Трсат, Крит, канистер.

“Козарски вјесник”

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

ПОКАЗИВАЊЕ ЗУБА

Покажите и ви зубе.
Није довољно да то урадите само код зубара.

БАРЕ - БАРЕ

Не свађајте се са будалама.
Помислићемо да сте колеге.

ВРАЋАЊЕ РОДА

- Кад ће се о наталитету причати са оптимизмом? пита један читалац.
Ех, кад?! Кад ситуација буде бременита.

ЗНАМО И МИ

Ловци знају, а знамо и ми.
Најкрупније звјерке штити или имунитет или
ловостај.

НИЈЕ ДОВОЉНО

Водите рачуна о својим живцима!
Није довољно само угасити интернет и телевизор.

ЦИЈЕЛО ЈАТО

Слаба вајда од голуба мира!
Нама треба цијело јато.

ВОДОРАВНО: 1. Законом утврђена мјера, 9. Мождани удар, 10. Едипов шурак, 12. Етика, 14. Дио куће,
15. Непрофесионалац, 17. Једна тонска љествица,
18. Једанaесто слово ћирилице, 19. Противприродно
задовољавање нагона, 21. Славко Перовић, 23. Мирис, воњ (лат.), 24. Двадесет девето слово латинице,
25. Ужићанин, 27. Име пјевача Чарлса, 28. Лична замјеница, 29. Руско мушко име, 31. Име пјевачице Дејвис, 32. Провјера знања, 33. Торијевац, 34. Амајлија.

1970. - Кина лансирала први
вјештачки сателит.

1932. - Рођен Леонид Шејка,
југословенски архитекта и сликар.

Р. Р.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

УСПРАВНО: 1. Крах, колапс, 2. Име пјесника Шевченка, 3. Нушићев књижевни јунак, 4. Ознака азота,
5. Дејвид Коперфилд 6. Умјетност (лат.), 7. Француски научник Рене, 8. Град у Српској, 9. Машинска
пушка, 11. Затицати, 13. Оштетити, покварити (лат.),
16. Француски вајар Огист, 20. Присвојни придјев, 22.
Француски романописац Марсел, 26. Оспица, 28. Писац авантуристичких дјела Жил, 30. Град у Француској, 31. Врста змије, 33. Татјана Матејаш, 35. Сумпор.

1868. - Рођен Михаило Петровић Алас, српски математичар.

наврата, присуствовао пријему
код предсједника Француске. На
Сорбони је одбранио и докторску дисертацију, а био је члан
академија наука у Прагу, Варшави и Букурешту. Уврштен је
међу 100 најзнаменитијих Срба,
а познат је и као страствени риболовац (златна медаљу за изложене експонате из рибарства
у Торину). Може се похвалити
трофејним сомом од 120 килограма, а посебно са хидроинтегратором са којим је освојио
златну медаљу на Свјетској изложби у Паризу 1900. године.

Р. Речевић

24. април 2020.
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БУРСАЋ:

НА КОЗАРИ НИЈЕ
ПОЧИЊЕН ЕКОЦИД
На Козари није почињен екоцид, него се ради о голој сјечи црногоричног дрвета, које је
страдало прије двије године усљед сњежних падавина, истичу у Шумском газдинству
“Приједор”, одговарајући на све чешће прозивке да ова планина остаје без шуме
- Прије двије године биле су
велике сњежне падавине, када
је на Козари измјерена висина
снијега од 158 центиметара.
Снијег је пратио јак вјетар који
је нанио штету добром дијелу шуме. Те штете су и данас
видљиве. Да не би дошло до
уланчавања штета, посебно
када је у питању појава поткорњака и осталих патогена,
на неким дијеловима смо приступили голој сјечи, тамо гдје
су стабла оштећена између 60
и 70 посто, а тамо гдје је мањи
проценат поломљених стабала, покушавамо да одстранимо
појединачна стабла - објаснио
је Бурсаћ директор Шумског
газдинства „Приједор“.
У међувремену, додао је, пошумљено је преко 11.000 садница. По његовим ријечима, нужна
сјеча и пошумљавање је велик
посао.
- Ово је велики пројекат, али
истовремено велики губитак за
нас. Настојимо да не дође до
еколошке катастрофе, прије
свега пренамножења поткорњака, јер уколико би дошло до
тога, не бисмо могли сачувати
ни стабла која су читава и здра-

ва. Кад се намножи, поткорњак
може да пређе и на околне културе - каже Бурсаћ подсјећајући
да је простор гдје је обављена
гола сјеча некада био пољопривредна површина која је пошумљена седамдесетих година
прошлог вијека. Културе које
су морале бити посјечене, нису
достигле свој пречник зрелости,
тако да одатле излазе најниже
вриједни сортименти четинара,
појашњава Бурсаћ.
- Цијена на тржишту је 58 марака за целулозне четинаре, а
трупци су нешто скупљи, тако
да ћемо просјечну цијену остварити са неких 65 КМ. То свакако
неће бити ни близу довољно да
покрије цијену пошумљавања,
сјече и крчења простора - појаснио је Бурсаћ.
Нажалост, на друштвеним мрежама, како додаје, Шумско
газдинство “Приједор” окарактерисано је као лош домаћин.
- Ово је велики проблем за Шумско газдинство и трагичан догађај за нас. Лоше констатације
и лоше поруке стижу и од неких
посланика који су “стручњаци за
све”. Нико не треба да се брине

Далиб

о

за шуму Козаре, па ни посланик
Небојша Вукановић. Ми стојимо иза свега овога. У том циљу,
ангажовали смо 22 високоо-

бразована шумара, од чега два
доктора наука, пет магистара
и 16 дипломираних инжењера
шумарства, који су били једногласни у процјени да би шуме
требало третирати баш на овај
начин, како би спријечили већу
катастрофу - истакао је Бурсаћ.
Он је додао да ће Шумско
газдинство “Приједор” поднијети

8.

24. април 2020.

тужбу против посланика Небојше Вукановића због оптужби за
недомаћинско понашање.
- Ми смо се већ показали као
добри домаћини. Кренули смо
са пошумљавањем, али нас је
прекинула пандемија вируса
корона. Морам да се захвалим
свим људима добре воље који
су имали жељу да нам помогну

“Козарски вјесник”
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Руководство ШГ „Приједор“ обратило се Извјештајно-прогнозној служби са информацијом о
појави сњеголома и вјетролома у фебруару 2018.
године на подручју којим газдује ово газдинство.
Стручна лица ове службе већ су у априлу исте године боравила на подручју ШГ „Приједор“, обишла локације погођене непогодама те утврдила
стање на терену. У извјештају се, између осталог, каже да се на простору 1.443 хектара на
појасу ПЈ „Козара Мљечаница“ налазе шумске културе подигнуте на кисело-смеђем
земљишту, веома продуктивном, са густим
склопом културе старости од 30 до 50 година. У наставку се истиче да су густе крошње
задржале на себи тежак и мокар снијег, а да
су јаки вјетрови у том периоду допринијели да дође до пуцања и прелома стабала у
њиховој горњој трећини. Како је утврђено том
приликом, штета на културама смрче причињена је на 30 и 40 посто стабала, а на бијелом и црном бору између 60 и 70 процената. У приједлогу
мјера, по оцјени стручњака: др Велибора Благојевића, дипл. инж. шумарства, и др Радована
Лучића, дипл. инж. шумарства, на површинама

у

П

ор Гра

беж

у
акцији пошумљавања, а то
су прије свега
чланови
Планинарског друштва „Клековача“ те
предузећа „Мастервуд“ и „Липа
дрво“, која су били спремна да
обуставе производњу на један
дан, како би нам помогли у акцији пошумљавања - навео је
директор Шумског газдинства
“Приједор”.
По ријечима Саше Бурсаћа, са
сличним проблемом суочене су
и шуме у Италији и Словенији
које су доживјеле исту судбину
као овдје.

- Ми смо имали срећу да обезбједимо извођача радова који
овај посао обавља савременим машинама и веома
брзо, тако да смо уштедјели
на времену, јер да је рађено људском снагом, то би
трајало годинама и не бисмо
могли испоштовати временски период за санацију штета
- каже Бурсаћ.
Далибор Грабеж, инжењер шумарства, истакао је да су, по
доласку на локацију, радили по
препорукама Извјештајно-прогнозне службе.
- Они су сугерисали да се издвоје плохе са стаблима оштећеним изнад 60 процената.

итан

Војин Р

Све што је урађено, обављено
је по принципима шумарске
струке и етике. Десила се ка-

гдје је оштећено 60 до 70 посто стабала и више,
неопходно је провести чисте сјече, јер уколико
остану само појединачна стабла или мање групе
стабала у састојини, и она ће у догледно вријеме настрадати од елементарних непогода или
штетних инсеката. По њиховој препоруци, на
површинама гдје су штете утврђене на 30 до 40
посто стабала потребно је што прије извршити
дознаку и уклонити сва оштећена стабла. Поред наведеног, на локацијама четинарских шума
које су захваћене елементарним непогодама у
фебруару 2018. године, обавезно је хитно поставити одговарајући број фермонских клопки за
мониторинг, али и сузбијање поткорњака и при
томе поштовати препоруке из приручника Извјештајно-прогнозне службе, јер је познато да се
смрчини поткорњаци прве генерације роје већ
почетком априла и за развијање углавном бирају свјежу лавежину или физиолошки ослабјела стабла. Потписници овог извјештаја, доктори шумарства Благојевић и Лучић, наложили су
Шумском газдинству „Приједор“ да обавијесте
Републичку управу за инспекцијске послове о
проблемима санације случајних ушитака у шумским културама и препорукама Извјештајно- прогнозне службе, што је и учињено.
тастрофа, а на срећу реаговали смо на вријеме. Да нисмо,
била би још већа штета - рекао
је Грабеж и додао да цијени
што људи воде рачуна о природи, али све недобронамјерне
појединце је замолио да питају
стручњаке из ове области како
би добили праву информацију и
онда да коментаришу.
Војин Ритан, мјештанин Божића, села које је окружено оштећеном шумом, прича о својим
утисцима и ономе шта се догодило стаблима прије двије године.
- Снијег је падао три ноћи и три
дана, вјетар је поломио много
тога, да се шумским путевима
није могло проћи. Ако си желио

“Козарски вјесник”
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проћи, морао си носити моторну пилу да пресјечеш стабла
која су попадала по шумским
путевима. Све приче да се сјече својевољно и без разлога су
неистините, јер сам рођен на
подручју окруженом шумама и
знам шта је дрво и шта је штета
на њему - категоричан је Ритан.
Шумско газдинство “Приједор”
газдује са 44.000 хектара шума
и шумског земљишта. Голом
сјечом обухваћено је 85 хектара, што је 0,19 одсто од укупних
површина, појашњавају у Шумском газдинству Приједор. Све
приче да одоше плућа наше земље су бесмислене, категорични су у овом газдинству.

П. Шпадић
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Топлана: КОРОНА НАРУШИЛА
ПРОСВЈЕТАРИ ДОБИЛИ
УСПЈЕШНУ ПОСЛОВНУ ГОДИНУ УПУТЕ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ
Грejнa сeзoнa привoди сe крajу, a званично ће бити завршена сутра.
Сeзoнa je укупнo трajaлa 204 дaнa, прoизвeдeнo је 47.772 MWh тoплoтнe eнeргиje и 1.223 MWh eлeктричнe eнeргиje. Зa oвe пoтрeбe утрoшeнo
je 21.862 тoнe дрвнe биoмaсe зa гриjaњe и 2.191 тoнa зa прoизвoдњу
eлeктричнe eнeргиje
С
тeхничкe
стрaнe,
успjeшнo су испoштoвaнe
свe oбaвeзe прeмa кoрисницимa гриjaњa и, упркoс
oдрeђeним губицима нa
тoплoвoднoj мрeжи, ниje
билo прeкидa у снaбдиjeвaњу дужих oд 24
чaсa. Oних крaћих je
билo, и риjeч je o дoбрo
пoзнaтим
прoблeмимa
кojи ћe сe тeшкo риjeшити oвe гoдинe, пoручиo je
дирeктoр “Toплaнe” Зoрaн
Кнeжeвић. Штo сe тичe
пoслoвaњa, 2019. je билa
jeднa oд нajуспjeшниjих
гoдинa зa “Toплaну”.
- Прoшлe гoдинe oствaрeни су пoслoвни прихoди
у изнoсу 7.048.782 КM,
дoк су рaсхoди изнoсили
6.997.882 КM. Oствaрeн
je пoзитивaн пoслoвни
рeзултaт нaкoн вишe гoдинa губитaкa, и oн изнoси 50.900 КM - рeкao je
Кнeжeвић на конференцији за новинаре.
Свe je прaтила рeдoвниja
и квaлитeтниja испoрукa
тoплoтнe
eнeргиje,
a
прoцeнaт нaплaтe je пoдигнут нa нajвeћи нивo у
пoсљeдњих нeкoликo гoдинa, кaжe Кнeжeвић, и
она изнoси 106,48 %, штo
знaчи дa сe нaплaћуjу и
нeкa стaрa пoтрaживaњa.
Ипaк, пoтрaживaњa су
и дaљe висoкa и изнoсe
6.670.396 КM бeз кaмaтa.
Пoзитивни
трeндoви
нaстaвљeни су и у првим
мjeсeцимa oвe гoдинe,
свe дo средине мaртa и
вaнрeднe ситуaциje сa вирусoм кoрoнa. Maњи прилив срeдставa oчeкивaн
je збoг утицаја пандемије
вируса
корона,
приje
свeгa нa физичкa лицa,
aли и нa диo прaвних лицa
кojимa je oнeмoгућeнo или

oтeжaнo пoслoвaњe.
Крaткoрoчнe
oбaвeзe
“Toплaнe” вeзaнe су, приje свeгa, зa дoбaвљaчe и
изнoсe oкo 1.770.000 КM.
Вишe oд пoлoвинe oвoг
изнoсa су зaлихe ствoрeне зa нaрeдну сeзoну.
Дугoрoчнe oбaвeзe сe oднoсe нa крeдитe “Toплaнe”
у Инвeстициoнo-рaзвojнoj
бaнци, тe нa крeдитни
aрaнжмaн Eврoпскe бaнкe
зa oбнoву и рaзвoj.
Кнeжeвић je пojaсниo дa су

сe, пo увoђeњу вaнрeднoг
стaњa, и пoкaзaтeљимa
дa ћe прилив нoвцa бити
смaњeн зa 40 %, oбрaтили ИРБ-у и EБРД-у дa
дoбиjу мoрaтoриjум нa oтплaту крeдитних oбaвeзa.
- Oдгoвoр je биo дjeлимичнo пoзитивaн. Кoд ИРБ-a
смo имaли рaзумиjeвaњe
зa прву eмисиjу oбвeзницa, гдje je мjeсeчни изнoс
53.000 КM. И пo тoм oснoву
имaћeмo мoрaтoриjум oд
три мjeсeцa. Штo сe тичe
другe eмисиje oбвeзницa
из 2018. гдje je мjeсeчни
изнoс 30.000 КM, ту сe
инсистирa нa кoнтинуирaнoм плaћaњу oбaвeзa,
jeр
пoстoje
oдрeђeнe
гaрaнциje чиjи рoкoви нe

мoгу дa сe пoмjeрe - пojaсниo je Кнeжeвић.
Штo сe тичe крeдитa
EБРД-a, стaњe је слoжeниjе и чeкa сe инфoрмaциja
Mинистaрствa
финaнсиja и трeзoрa БиХ
кaкo би сe видjeлo штa
чинити сa oвoм oбaвeзoм.
Кнeжeвић je нaпoмeнуo
дa сe трaжe нaчини кaкo
кoмпeнзoвaти
нeгaтивнe пoсљeдицe, a пoрeд
мoрaтoриjумa, у oптицajу
je и oпциja Фoндa зa пoдр-

шку кoмунaлним прeдузeћимa, кojи je нajaвљeн
сa рeпубличкoг нивoa, a
пoсљeдњa oпциja je нoвo
крeдитнo зaдужeњe. Зa
приврeдинкe кojи су кoрисници гриjaњa, у дoгoвoру
сa Грaдскoм упрaвoм,
бићe увeдeнe oдрeђeнe
субвeнциje, нajaвљуjу из
“Toплaнe”.
Плaнирaни
пeриoд рeмoнтa тaкoђe
ћe бити рaђeн у склaду
сa aктуeлнoм ситуaциjoм,
aли сигурнo ћe сe рaдити сeрвис кoтлoвничкoг
пoстрojeњa. На дистрибутивнoj мрeжи уклaњaћe сe
нeдoстaци уoчeни тoкoм
грejнe сeзoнe, сaoпштeнo
je медијима.
З. Ј.

Дефинисан је начин вредновања и
оцјењивања
ученика током наставе на
даљину, који је отприлике исти за основце и
средњошколце. Школска година у Републици Српској трајаће до
средине јуна, односно
до средине маја за матуранте
Према упутству Владе
РС које је прослијеђено
свим школама у Републици Српској, оцјењивање
ће се вршити на основу
добијених задатака које
ученик ради и доставља
наставнику. Вредноваће
се и однос ученика према раду током наставе на
даљину, закључне оцјене
у првом полугодишту, као
и оцјене које је ученик
стекао до преласка на
наставу на даљину. Закључна оцјена изводиће
се на основу рада ученика током цијеле школске
године. Ученици који не
буду задовољни, имаће
могућност полагања разредног испита пред комисијом. С обзиром да су се

број оцјена у дневнику. По
овом упутству, довољне
су двије оцјене у другом
полугодишту и закључна из првог полугодишта,
тако да се оцјена може
закључити.
Просвјетни
радници воде евиденцију
и онлајн портфолије сваког ученика и праве седмичне извјештаје, тако да
ће се и то узимати у обзир
при оцјењивању - рекла је
Муњиза и додала да према упутству, за ученике
завршних разреда основне школе није предвиђена
мала матура.

Валентина Совиљ, предсједник
Актива директора средњих школа
приједорске регије
Сада ће бити много једноставније и просвјетарима у средњим школама,

Сања Муњиза,
предсједник Актива
директора основних
школа града Приједора
и Оштре Луке

за кратко вријеме, због
вируса корона, просвјетни
радници морали прилагодити новом начину рада,
највећа брига им је била
како оцијенити ученике.

је ово добра прилика за
поједине ученике да исправе оцјене које су им
остале на полугодишту
самим својим ангажманом, то јест учешћем у
настави на даљину, јер
ће и то бити вредновано. Према правилнику о
оцјењивању у средњим
школама, у обзир се узимају стечене оцјене у другом и закључна у првом
полугодишту. Вјероватно
ћемо и матурске испите
морати организовати онлајн. Матуранти ће бити
у обавези да предају свој

потврдила је Валентина
Совиљ, предсједник Актива директора средњих
школа приједорске регије.
Што је најважније, ученици ће бити оцијењени

матурски рад менторима
са којима и сада раде, а
13. мај је обично рок да се
предају матурски радови.
Након тога, свака школа
ће према свом распореду организовати матурске
испите - појаснила је Совиљева.
Наредне седмице, у неколико средњих школа у
приједорској регији биће
организовани онлајн допунски испити за ученике који су у току школске
године промијенили занимање и морају да полажу разлику предмета.
Наталија Тривић, министар просвјете и културе
Републике Српске изјавила је да за упис у први разред основне школе родитељи могу да пријављују
дјецу електронским пу-

Центар за социјални рад

ЗАХТЈЕВЕ СЛАТИ ПОШТОМ,
МЕЈЛОМ ИЛИ ТЕЛЕФОНОМ
Захтјеви за правима из социјалне заштите Центру за социјални рад,
ових дана, пристижу искључиво поштом, мејлом или телефоном. Само
у ријетким и хитним случајевима, по ријечима Бранислава Вујасина, в.
д. директора Центра за социјални рад, излази се на терен
- Примамо захтјеве и рјешавамо их без обзира
на постојећу ситуацију.
Искључиво на ова три
начина - каже Вујасин
и наглашава да су рад
организовали у складу
с наредбама и препорукама Градског штаба за
ванредне ситуације. Он је
истакао значај оснивања
Координације
невладиних организација која је
на нивоу града заживјела
25. марта. Тврди да је у
ових мјесец дана испунила очекивани циљ: обједињавање рада хуманитарних организација у
сарадњи с Градском управом и Центром за социјални рад приликом додјеле
хуманитарне помоћи онима којима то треба. Цен-
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тар за социјални рад има
кровну улогу, а резултати
рада Координације невладиних организација већ су
видљиви.
- Од оснивања Координације, 25. марта, закључно
са 18. априлом, уручено
је 760 прехрамбених пакета породицама у стању
социјалне потребе, обезбиједили смо кухани оброк за око 4.000 корисника
јавне кухиње и скројили и
уручили око 2.500 вишенамјенских маски. То је
било у протеклих мјесец
дана. Уручили смо и 63
пакета ромским породицама, за Ускрс посјетили
Католичку цркву и жупљанима поклонили десет
пакета, за Васкрс посјетили Православну цркву

и парохијанима даровали
десет пакета те Меџлис
Исламске заједнице гдје
смо такође уручили исти
број пакета - каже Вујасин
и додаје да ће ових дана
подијелити донацију коју
су добили од приједорског
“Митала”.
- Од њих смо добили донацију од 5.000 марака за
набавку лијекова и пелена за лица која се налазе
у стању социјалне потребе. Ту активност планирамо да реализујемо у току
ове и наредне седмице
- рекао је Вујасин и нагласио да исплате помоћи корисницима теку редовно и
без кашњења од стране
Градске управе и Владе
Републике Српске.
М. З.

Школска година у Републици Српској трајаће до средине јуна
Сада је лакше, каже Сања
Муњиза, предсједник Актива директора основних
школа града Приједора и
Оштре Луке, јер постоје
јасна упутства.
- Ученици су непуна два
мјесеца редовно пратили
наставу и имају одређен

извођењем наставе на
даљину и то на више начина, да ли путем кратких
тестова, есеја, видео или
аудио материјала.
- Овдје је јако битно да се
ученик залаже и да има
вољу да учи путем наставе на даљину. Мислим да

тем, систематски прегледи биће организовали кад
се стекну услови, док за
упис у средње школе не
постоји пријемни испит.
Предаја
документације
може бити организована
електронски или поштом.
М. Шодић

БЕЗ ПАРАСТОСА ДО ДАЉЊЕГ
Из Борачке организације
града Приједора обавјештавају
предсједнике
мјесних борачких организација, као колективне
чланове Борачке организације града Приједора,
да се на основу одлуке
Предсједништва ове организације, донесене на

24. април 2020.

телефонској сједници 21.
априла, а у складу са одлукама и ставовима надлежних органа Републике
Српске, обустављају до
даљњег активности око
одржавања
парастоса
у локалним подручјима.
Ова одлука је донесена
због епидемиолошке си-

туације у вези са вирусом
корона. О даљњим измјенама око одржавања
парастоса, предсједници
мјесних борачких организација биће благовремено
обавијештени, наводи се у
саопштењу Борачке организације града Приједора.

КВ
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Репортажа

Огласи

Необичан хоби студента физике Милана Саџака

УЗГОЈ КАКТУСА КАО ИЗДУВНИ ВЕНТИЛ
Неколико пута сам се сасвим
случајно убо на њега, па сам
стекао утисак као да ме напомиње да је ту, у мојој соби. Често ми је привлачио пажњу. Данас је то велики кактус - прича
он.
Како је вријеме пролазило, почео је да пресађује кактусе, да
уводи неке иновације и да их поклања својим пријатељима.
- На почетку је требало времена да се уходам. Морао сам се
упознати са врстом кактуса, па
онда и начином садње, јер их

Довољно им је само мало земље и доста сунца
цвијеће. Интересантни су, каже,
и зато што боду.
- Прије него што је све ово кре-

нуло, дјевојка ми је поклонила
један мали кактус који је и данас
централна фигура у мојој соби.

Људи га често питају, колико ће кактус да нарасте.
Милан објашњава да све зависи од тога колико му
пажње посветиш. Иако је то пустињска биљка, не значи да можеш само проћи крај ње. Своје кактусе представио је и на Сајму креативаца у Бањој Луци.
- То је заиста добро прошло. Доста људи нам је прилазило и дивило се нашим кактусима, међу њима и
доста дјеце, јер њима је то баш занимљиво - додаје
Милан.
Иако је то пустињска биљка,
не значи да можеш само
проћи крај ње

Узгојем кактуса, Милан се бави двије године. У
кући Саџакових, одувијек се узгајало цвијеће, а
за тај посао била је задужена Миланова мајка.
Све док то није постала и занимација овог младог Приједорчанина
Прозори су увијек пуни цвијећа,
као и врт испред куће, гдје често
проводи вријеме. То му је, каже
овај студент физике, издувни
вентил када припрема испите
на Природно-математичком факултету у Бањој Луци. Тако су му
и бодљикаве биљке привукле
пажњу. Сада је сва кућа препуна кактуса. Како је по природи
радознао младић, почео је да
чита о кактусима, о врстама, о
узгоју... Мајка је такође била ту
да одговори на његова питања.
И тако је све кренуло.
- Да ми је неко, кад сам био
млађи, рекао да ћу се бавити

цвијећем, не бих му вјеровао.
Али видите, све дође некако
спонтано. Кактус је врло интересантна биљка, која успијева
и код нас. Доста истражујем,
ништа не форсирам, чисто ту
биљку прилагођавам нашим
условима. Нема пуно бриге око
кактуса, што је идеално за мушкарце који се баве њеним узгојем - каже кроз смијех Милан.
Једноставно одржавање и дуг
вијек, главне су предности кактуса, а осим тога, краси их привлачан изглед, који ће уљепшати
сваки дом без пуно посла и бриге које захтијева остало кућно

Своје кактусе представио на
Сајму креативаца у Бањој Луци

има више, затим како се припрема земља, која врста саксије, јер је и то битно, која количина воде... Све је то за мене
било ново, али и интересантно.
Можете их узгајати на столу у
дневном боравку, врту, балкону,
довољно је само мало земље и
доста сунца - рекао је Милан.
У узгоју кактуса има помоћ осталих чланова породице и своје
дјевојке. Жеља му је да региструје мало газдинство, како
би могао остварити право на
подстицај, те проширити производњу кактуса. Милану ово није
једини хоби, има их више... Воли
да кува, али и да засвира. Како
каже, не воли статику, већ му је
највећи гушт када види плодове
свога рада.

М. Шодић

FIRMA CARL KUEHNE DOO IZ KOZARSKE DUBICE OBAVJEŠTAVA
SVE POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA NASTAVLJA SA
POTPISIVANJEM UGOVORA ZA PREDSTOJEĆU SEZONU DO KRAJA
APRILA, TE OSTAJE POUZDAN PARTNER SVIM ZAINTERESOVANIM
ZA PROIZVODNJU KRASTAVACA KORNIŠONA.
FIRMA NUDI:
• FINANSIRANJE KOMPLETNOG REPROMATERIJALA:
(SISTEM ZA NAVODNJAVANJE, ĐUBRIVA, SADNICE I SVE OSTALO...)
• SIGURAN OTKUP;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• DUGOROČNU SARADNJU.
RADITE KOD SVOJE KUĆE I OSTVARITE DOBRU ZARADU NA
SVOJOJ ZEMLJI BEZ POČETNOG ULAGANJA.
INFORMACIJE NA SLJEDEĆI BROJ TELEFONA: 065/595-625
CARL KUEHNE VAM ŽELI PUNO ZDRAVLJA I OSTANITE KOD
KUĆE!!!
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Здравље

Здравље

Изазови родитељства
у вријеме пандемије
Вирус корона са собом доноси емоције попут туге, бијеса, страха, анксиозности, несигурности, а посебно их снажно осјећају дјеца свих узраста, наглашавају психолози. Константно смо изложени додатном стресу. Дјеца се са оваквим емоцијама носе на различите начине, а самим тим их различито испољавају
Суочила су се са затварањем
школа, отказаним догађајима
попут рођендана или неке важне утакмице, такмичења или
одвајањем од пријатеља те ће
се због свих ових разлога сада
требати осјећати вољено и
подржано више него икад прије.
Разговарали смо са психологом
са више од 10 година искуства
у раду са дјецом и младима, и
мајком двоје дјеце, Мајом Зорић, о свим изазовима родитељства током пандемије.
► Како је бити родитељ у
доба короне?
- Једна пријатељица ми је рекла
да је, док се играла са својим
шестогодишњим сином, он изјавио: „Надам се да нећу добити
корона вирус.“ Друга се трудила
да својој кћерки објасни зашто
не иде у школу и да не може
да види своје пријатеље, чак ни
да се играју у улици. Родитељство је увијек било тешко. Али
родитељство у вријеме корона
вируса и самоизолације која му
је била потребна, учинили су да
се све што је некада било једноставно, чини тешко, а све што је
већ било тешко, доживљава се
немогућим. Додајте у растућу
спознају да ово није нешто са
чиме ћемо се бавити неколико
недјеља, већ вјероватно мјесеци, упоредо са предстојећим
спектром огромног финансијског пада, са потенцијално великим бројем људи без посла
и без редовних прихода, многи родитељи се крећу ка очају.
Протеклих недјеља разговарала сам са великим бројем родитеља о специфичним изазовима са којима се суочавају сада.
Неки се родитељи осјећају
сами, иако знају да су хиљаде
осталих у истом положају, други
се осјећају као да људи без дјеце то, једноставно, не схватају.
„Осјећам се отуђено од својих
пријатеља без дјеце на начин
на који то заиста никада нисам
била“, рекла ми је пријатељица и питала да ли се и ја тако
осјећам. „Сви причају о томе
како да се изборим са досадом и
анксиозношћу, а ја преуређујем
свој живот, гдје ништа не стижем
и гдје имам радне 15-сатне дане
у којима морам подијелити бригу о дјеци са супругом. Тужно је
што не идем у теретану, са другарицама на кафу, а још тужније
што немам кад ни да мислим о
томе.“
► Једно од питања која
се намећу јесте како родитељи да разговарају са
својом дјецом?
- Откријте шта ваше дијете већ
зна. Постављајте питања усмјерена на старосни ниво вашег
дјетета. За старију дјецу можда
ћете их упитати: „Шта чујете
о корона вирусу? Која питања
имате?“ За млађу дјецу бисте
могли рећи: „Имате ли питања о
новој болести која се појавила?“
То вам даје шансу да научите
колико дјеца знају - и да откријете да ли чују погрешне информације. Слиједите дјечје упуте.
Нека дјеца ће можда жељети
да проводе вријеме разговарајући. Али ако вам се дјеца не
чине заинтересована или не постављају пуно питања, у реду је.
Усредсредите се на помоћ дјетету да се осјећа сигурно, али бу-
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дите истинити. Не нудите више
детаља него што ваше дијете
занима. На примјер, ако дјеца
питају о затварању продавница,
одговорите на њихова питања.
Али ако се тема не појави, нема
потребе да је постављате. Ако
вас дијете пита о нечему, а не
знате одговор, реците то. Користите питање као прилику да
нешто сазнате заједно. Говорите смирено и увјерљиво.
► Шта када дијете показује интензиван страх и
бојазан да ће се разбољети оно или неко од чланова породице?
- Дајте дјеци простор да подијеле своје страхове. Природно је
да се дјеца брину: „Могу ли бити
сљедећи? Да ли би ми се то могло догодити?“ Нека ваше дијете
зна да статистика указује да се
дјеца много рјеђе разболијевају
од одраслих. Дајте им до знања
да увијек могу доћи до вас по
одговоре или да разговарају о
ономе што их плаши. Будите
мирни и проактивни. Родитељи
би требали водити смирен, проактиван разговор са својом дјецом о коронавирусној болести
(ЦОВИД-19) и важној улози коју
дјеца могу играти у одржавању
здравља. Дајте им до знања да
је могуће да (ви или ваша дјеца) у неком тренутку почнете
да осјећате симптоме који су
често врло слични уобичајеној прехлади или
грипу и да не треба
осјећати панични
страх од ове могућности. Покушајте нормализовати
ситуацију.
Родитељи
би
требало да
охрабре
своју дјецу да их
обавјештавају
ако се не
осјећају добро или ако
се
осјећају
забринути због
вируса како би
им родитељи могли бити од помоћи.
Одрасли могу саосјећати са чињеницом да се дјеца
осјећају нервозно и забринута
због вируса корона. Увјерите
своју дјецу да је болест због
ове инфекције углавном блага,
нарочито за дјецу и младе. Такође је важно имати на уму да
се многи симптоми ковида могу
лијечити. Подсјетимо их да постоје многе ефикасне ствари
које можемо да учинимо да бисмо заштитили себе и друге и да
бисмо осјећали бољу контролу
над нашим околностима: често
перемо руке, не дирамо лице и
бавимо се социјалним дистанцирањем. Још једна ствар коју
можемо учинити је да им помогнемо да схвате зашто није
добро да излазе ван. Дакле, да
им кажемо: „Слушајте, знамо да
се осјећате стварно забринуто
због корона вируса, али разлог
зашто вас молимо да урадите
све ове ствари - опрати руке,
остати код куће - то је и начин
на који водимо рачуна о члано-

вима наше заједнице.»
► Како да управљате узнемиреношћу своје дјеце када се борите да
управљате својом? Како
разговарате о временским оквирима - и о томе
када ће се дијете вратити
у школу или када може
заказати рођендан - када
је тако нејасно какав ће
бити стварни временски
оквир?
- Искреност је најбоља политика. Дјеца заиста могу имати користи од тога да родитељ каже
да не зна шта ће се даље догодити. Умјесто да дајете одговор
и затим кажете да нисте у праву,
реците им: „Неки научници мислили су да ће проћи за неколико недјеља, а сада мисле да ће
то можда потрајати и неколико
мјесеци. Још увијек не знамо“.
Затим питајте: „Како се осјећате због тога? Имате ли питања
о томе? Можда не знам све одговоре, али дефинитивно можемо видјети које су информације
које знамо заједно”. Родитељи
су, наравно, забринути и наша
дјеца ће од нас узимати емоционалне знакове. Замолила бих
родитеље да учине све што могу
како би успјели да управљају
с в о ј о м

анксиозношћу и да своје страхове не
преносе на дјецу. То може значити да задрже емоције, које
су понекад тешке, поготово ако
их проживљавају прилично интензивно. Дјеца се ослањају на
своје родитеље како би им пружили осјећај сигурности. Важно
је да се сјетимо да су они путници у овоме и да се возимо
заједно у истом аутомобилу. Па
чак и ако се осјећамо анксиозно, не можемо дозволити да се
не осјећају као сигурни путници.
► Како родитељи могу
омогућити дјеци да се
осјећају сигурно у оваквој
ситуацији?
- Стварање рутине за дјецу веома је важно и о томе се ових
дана много говори. Врло је битно да дијете има јасно структурисан дан (вријеме устајања,
оброка,
праћења
наставе,
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вријеме за ваннаставне
активности, вријеме за
одмор и вријеме када иду
спавати). На тај начин
успостављате контролу
унутар своје породице и
враћате не само дјеци,
већ и свим члановима породице осјећај сигурности.
Неизвјесност доводите на
минималан ниво. Упозоравам
родитеље да не преузимају
улогу учитеља, наставника,
професора свог детета, јер
то може да даје контрарезултате, посебно зато што
хормони стреса могу учинити
људе подложнијим вирусној инфекцији. Ви ћете бити затрпани, јер нећете имати довољно
времена за друге дневне обавезе. У таквим условима расте
незадовољство,
фрустрација
је све већа што ће се, свакако,
пренијети и на остале чланове
ваше породице. Ваш посао број
један као родитеља у овом тренутку је да добро чувате своју
децу, а то значи да се бринете
о њиховом менталном и физичком здрављу. Умјесто да се
брину да дјеца не раде довољно школског посла, родитељи
би требало да виде принудну
паузу као прилику за неко индивидуализовано учење које
води дијете у односу на оно
што се школа труди да
понуди. Рекла бих
дјеци: запишите све различите
ствари
које
би-

сте
м о гли да
искористите
за
учење, рад и
искуство. Онда
их сваког јутра замолите да саставе распоред
који ће бити састављен од тих
ствари. На овај начин указаћемо повјерење свом дјетету, што
ће значајно утицати на његово
самопоуздање, али и на самосталност, што је и циљ сваког
родитељства. Дјеци и тинејџерима требало би дозволити и
неколико дана гдје могу радити
све што желе. На тај начин они
могу бити спремнији да користе
структурисани образовни приступ у друге дане и, на примјер,
науче нову вјештину. Могли
бисте им рећи: имате толико
среће. Ви сте једна од ријетких
генерација која је икад добила
ову прилику. Како ћете је користити? Три су главне ствари које
ће дјеци недостајати у овој ванредној ситуацији и бити њихова
уобичајена рутина, шанса да
се повежу са заједницом и њихове могућности да се осјећају
успјешним и оствареним. По-

требни су нам улоге, идентитет
и продуктивност, чак од треће
године живота дјетета.
► Навели сте неколико савјета како помоћи
школској дјеци да се
осјећају успјешним и оствареним, али шта бисте
препоручили родитељима
млађе дјеце?
- Један начин на који родитељи
могу помоћи малој дјеци да се
осјећају продуктивно док су код
куће јесте да им омогуће помагање у кућним пословима или
кувању. Није важно да ли је достигнуће засновано на наставном плану и програму. Може
се научити од мајке направити
шољу чаја, стављати тјестенину у посуду или цртати слику некоме, како би се осјећао
повезаним са људима које им
недостаје. Чак и ако тај поклон
неће стићи до те особе, јер сте
у самоизолацији, дијете ће сигурно осјетити тај тренутак повезаности.
► Стиже нам вријеме матура. Како родитељи могу
помоћи својој дјеци да
преброде за њих тешке
тренутке?
- Увијек савјетујем да допустимо
и омогућимо дјетету да испољи
своје емоције. Са затварањем
школа, дошло је до отказаних
школских представа, концерата, спортских утакмица и других
активности због којих су дјеца
дубоко разочарана. Једна од
њих је свакако матурско вече
ученика завршних одјељења
основних и средњих школа. У
домету живота адолесцената, ово су велики губици. То је
за њих веће него за нас, јер га
мјеримо са својим животним
вијеком и искуством. Подржите, очекујте и нормализујте да
су веома тужни и фрустрирани
због губитака због којих тугују.
Кад су у недоумици, емпатија и
подршка су пут којим треба ићи.
► Колико је тешко све ово
реализовати што сте претходно навели? Имате ли
неке посебне препоруке?
- Такође вам је дозвољено да
некад не идете по правилима,
али је битно да искористите
ово вријеме за заједничке активности путем којих стварате
нова сјећања. Имајте излет на
поду дневне собе. Нека играчке преузму кућу. Окупите своје
мале људе и прегледајте породичне слике. Промијените свој
распоред ако вам се не свиђа.
Испробајте поподневно купање.
Угасите свјетла и учините то
угоднијим. Биће опуштајуће и за
дјецу и за вас.
Дозвољено вам је да се осјећате помало лудим у тренутку.

“Козарски вјесник”

Здравље

Здравље

Породице нису биле створене
да живе саме, без друштвене
интеракције и подршке. Уморни
сте од играња са пластичном

храном? У реду је! Досадила
вам је свађа око тога ко је први
стигао, коме је сметало и ко је
гурнуо кога? Сигурно да јесте!

Уморни од избирљивог једења,
чудних промјена у распореду
спавања и страствених захтјева? Чак и сјајни родитељи изга-

рају, и у реду је признати тешке тренутке. Родитељство је
маратон који понекад успјешно
претрчиш, а понекад помислиш

- Тинејџерима посебно много недостаје социјални живот,
пријатељи. Захваљујући мозгу адолесцената, осјећају
се непобједивим и свемоћним пред вирусом, због чега
су пред њима посебни изазови, а исто тако и њиховим
родитељима. Обучени су за експериментисање, без могућности да одмјере дугорочне резултате. Будући да се
они импулсивно одлучују на ризике, вриједи објаснити
зашто треба слиједити смјернице. Моје правило код родитеља тинејџера је: прво питајте, онда говорите! Па их
питајте: зашто мислите да се изолујемо? Што мислите,
што би могло бити посљедица вашег сусрета са пријатељима? Ако се прикраде па оде вани, немојте то претворити у велику драму. Умјесто тога, поновите зашто
Тинејџерима посебно недостаје друштвени живот
је важно да то не ураде поново. Шта год да се деси, не
покушавајте да кажњавате тинејџера одузимањем њихове технике. Не треба им дозволити да буду
превише изоловани. Сви знамо да изолација утиче на ментално здравље људи, а то посебно важи за
адолесценте. Охрабрите их да остану повезани са својим пријатељима виртуелно, на здрав начин,
умјесто да излазе и излажу друге људе ризику.

како не можеш ни да се помјериш. Нагласила бих да је јако
битно у току сваког дана издвојити вријеме за себе, али и
за партнера. Напомињем и да
овај однос наилази на многе изазове.
► Имате ли неки савјет за
крај?
- Свима нама је ово новина,
непознато подручје. Никада раније нисам радила у оваквим
условима, али знам само да
кад је вани све сулудо, дјеци
треба љубав унутра. Истина је
да ће се ваше дијете вјероватно
сјећати мало, ако ништа друго,
о вирусу корона и овом додатном времену код куће. Али тренуци које искажете током дана
за повезивање и дружење су
управо оно што им је тренутно
потребно. Свакодневне приче,
пјесме и рутине које дијелите,
потпуно су праве ствари које
ће вам помоћи да се осјећају
сигурно и вољено. Дакле, испустите то оптерећење очекивања
и дубоко удахните. Будите ту за
њих и све ће бити у реду.

АНКСИОЗНОСТ И КОРОНА ВИРУС
Како се корона вирус шири
глобално, брига и паника су у
порасту. И није чудо кад нам
се стално говори како да се
најбоље заштитимо од заразе.
Али како остати сигуран у овој
клими и истовремено се побринути да страх не преузме ваш
живот, прелазећи у опсесивнокомпулсивни поремећај или
панику? Новонастала ситуација
због KОВИД-19 вируса, у којој
смо принуђени да се изолујемо
одличног контакта са другим
људима, или да будемо у карантину, јесте стресна и првенствено фрустрацијска. Због
ограниченог кретања, не можемо испуњавати наше потребе,
жеље и навике, због чега се
јавља незадовољство које утиче
на нашу свакодневицу и квалитет живота. Познато је да људи
различито реагују на околности
у којима им је нешто ускраћено,
у којој не могу остварити своје
основне потребе.
Љ у д и
се међус обно
разликују
по томе
како толеришу
фрустрацију, како
се носе с
њеним посљедицама,
како она не
би оставила
трајне
посљедице на
њену личности. Настала
анксиозност
код
већине
људи у вријеме пандемије
резултат је и
осјећаја губитка контроле и
беспомоћности. Маја Зорић, психолог и
системски породични психотерапеут, наглашава да сви који
у овом тренутку доживе анксиозност, требају знати да нису
сами и да су ти осјећаји потпуно нормалан одговор на оваква
дешавања. Улазак у раздобље
друштвене удаљености, самоизолације или карантина може
се доживљавати застрашујуће,
а може придонијети осјећају
беспомоћности и страха. Знајте да мало анксиозности није
нужно лоше. Потпуна паника у
тренуцима невоље непродук-

“Козарски вјесник”

тивна је, али мала доза страха или анксиозности у ствари
може бити корисна. Те емоције,
колико год неугодне, мотивишу
нас да се припремимо и заштитимо од потенцијално опасних
ситуација.
- Раширена анксиозност као
одговор на KОВИД-19 доводи
нас до жеље да будемо информисани, избјегавамо одређена
мјеста и велике групе људи да
смањимо могућност излагања,
будимо опрезни због прања
руку и дезинфекције често дотакнутих површина и заштитимо наше рањиве популације.
Али кад су наши нивои анксиозности превисоки, то постаје
препрека. Кад смо у паничном
стању, наше размишљање
може постати ирационално, а
наше понашање може постати
импулсивно и емоционално

реактивно. Паника може
узроковати и нове проблеме,
попут несташице залиха и непотребне медицинске помоћи. Поред тога, паника може створити
панику и код других људи, узрокујући проблематичну ланчану
реакцију. КОВИД-19 погодио је
вријеме у којем многи од нас
још нису обрадили претходне
трауматичне догађаје. Толико
смо заузети да не престајемо
туговати. Не знамо како стати,
не застајкујемо. Преживјели
смо рат, имали смо климатску
кризу, поплаве и сада је дошло
до пандемије. Сва та трауматска искуства су се нагомилила

у слојеве поврх свих осталих
траума и потешкоћа у којима се
сусрећете.
● Како да знамо да смо
анксиозни? Који су показатељи?
- Показатељи анксиозности
могу се ментално представити
као мисли и емоције, али и као
физички симптоми.
Емотивни показатељи анксиозности
Можда имате размишљања попут: Колико ће ово горе бити?
Хоће ли доћи до структуралних промјена на вријеме? Како
да останем здрав? Што ако се
разболим? Што ако останем без
посла? Такође, можете осјетити
тугу и губитак или акутне болове који вас преплављују.
Можда не-

очекивано, само
примијетите одсутност авиона
на небу, да аутобуси више не
иду, не чујете грају на улици.
Физички показатељи анксиозности
У вашем тијелу можете примијетити мучнину, главобољу,
болове у костима, болове у раменима и врату, свраб, краткоћу
даха, вруће испирање хладног
зноја, пецкање или лептире у
стомаку. Много тога може бити
симптом болести, што може
створити да се осјећате још
више стресно и анксиозно.
● Да ли постоје неке
смјернице за превладавање анксиозности?
- Да бисте контролисали анксиозност, постоји низ стратегија
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које препоручујемо, а неке од
њих су технике опуштања, као
што су медитација или вјежбе
дисања, премјештање тијела,
бављење хобијем или разговор с драгим пријатељем или
рођаком. Нпр. вјежбајте фокусираност. Покушајте с благим
покретима који су толико мудри
да заокупе вашу концентрацију.
То може бити цртање својом
недоминантном руком, цртање
са обје руке одједном, бацање
лопте из једне руке у другу или
интернетски час јоге.
● Када потражити помоћ?
- Будност и мјере предострожности су од суштинског значаја.
Наставак нормалних дневних
активности, одржавање перспективе и смањење непотребног стреса кључно је за
психолошки опстанак. Другим
ријечима, кад је то могуће, будите мирни и наставите даље. Ако
и даље осјећате анксиозност
или невољу упркос испробавању ових техника, разговарајте са љекаром или се обратите
психологу. Друштво психолога
Републике Српске отворило је
“плави телефон” за грађане који
осјећају узнемиреност, страх,
психолошки притисак или тешко подносе боравак у изолацији
због актуелне ситуације изазване вирусом корона. Психолошко
савјетовање грађани могу добити позивом на бесплатан број
080 050 305. Сви који осјећају
страх или узнемиреност, тешко
подносе боравак у изолацији
или им је потребан било какав
савјет стручњака писхологије,
могу се јавити анонимно на
овај број.
Психолошко савјетовалиште
“Психолуминис“ организује бесплатну онлајн групну психолошку подршку и савјетовање, свим
особама (који имају преко 18 година) који се тешко носе са новонасталом ситуацијом у вези
вируса КОВИД-19. Циљ овакве
врсте подршке јесте ублажавање стреса који доживљавате,
ублажавање емотивног утицаја
као посљедице овог критичног
догађаја и помоћи да се опоравите и вратите у ваш досадашњи живот са осјећајем заштићености. Групе психолошке
подршке и савјетовања биће
организоване наредних 8 седмица, један сусрет седмично у
трајању од 2 сата. Први онлајн
сусрет одржан је 16. априла.
Да бисте учествовали у групама
подршке потребна вам је интер-

нетска веза како бисте могли
приступити онлајн савјетовању
путем вашег телефона или рачунара.
● Да ли нам може помоћи
породица или пријатељи?
- Не бојте се сада да посегнете
за другим људима, јер вам требају, а ви их требате. Ми ћемо
то ријешити само ако будемо
заједно. Подржите друге као да
не могу живјети без вас. Питајте
их: “Могу ли вам помоћи? Могу
ли вам куповати? Како сте?”
Реците им: “Бринем се за тебе.
Волим те. Видјећемо се кад ово
буде готово.”
● Шта предлажете када је
у питању социјална интеракција?
- Можда је најважније, немојте
се изоловати. Лични односи су
пресудни у одржавању перспективе, уздизању расположења
и одвраћању од брига које нас
муче. Очити разлог због којег се
изоловани људи могу осјећати
слабо или анксиозно је тај што
не могу искористити подршку
пријатеља и породице како би
им помогли да се носе с тешком ситуацијом и подијеле своје
бриге и забринутости. Студије
такође сугеришу да се без такве
социјалне подршке људи могу
окренути мање позитивним
стратегијама суочавања, попут конзумирања алкохола или
претјераног кориштења цигарета. Стога током самоизолације
требали бисте остати у контакту са својом друштвеном мрежом. То може бити једноставно као позивање пријатеља за
чат, слање неком е-маилу или
придруживање расправи путем
друштвених медија. Показало
се да је контакт са пријатељима бољи за ваше ментално
здравље од испијања једне или
двије чаше вина како би спријечили ваше бриге.
● Савјет за крај
Улазак у раздобље друштвене
удаљености, самоизолације или
карантина може се доживљавати застрашујуће или као изазов,
а може придонијети осјећају
беспомоћности и страха. Оно
што свакако треба је да активно управљате својим временом
одржавајући рутину гдје је то
могуће. Повежите се са породицом и пријатељима (чак и ако
нисте присутни), останите физички активни, једите храњиве
намирнице и тражите додатну
подршку контактирањем стручних лица у свом окружењу.
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Навршава се 40 дана
како нас је напустила
наша мајка и бака

Посљедњи поздрав за
супругу, мајку и баку

ДРАГИЊА БАТОЗ
С болом, љубављу и поштовањем.
Твоја кћерка Марина,
унука Слађана са породицом и унук Дарио са
породицом
13422

СЛАВИЦУ
(Михајло)
МУТИЋ
(1960 - 2020)

In memoriam

СЛАВИЦА МУТИЋ
(1960 - 2020)

Од Мише, Горана, Срђана, Биљане, Драгане,
Вељка и Емилије
13450

Мила наша, попут пјесме си била,
њежна, нестварна и за душу, пјесмом
смо те и испратили. Твој глас пратиће
(нас) заувијек.
Твоја сестра Пава и кћерке Драгана
и Бранка са породицом
13452

МИОМИР - МИЋО
РАЧЕТОВИЋ

(28.4.2004 - 28.4.2020)

Вријеме пролази, али
бол и туга никада не престaју. Твоји: сестра Рада,
сестрић Горан, брат
Звонко са породицом и
пријатељ Дола
13446

Тужно сјећање

Посљедњи поздрав нашој
драгој

РАДОМИР РАЂА ЗОРИЋ
(2010 - 2020)

Постоји љубав коју смрт не прекида и коју вријеме не лијечи.
Твоја мама и брат са породицом

13443

СТАКИ РИТАН
(1953 - 2020)

Тужно сјећање на
драгог и вољеног
супруга и оца

ДУШКА (Мане)
ГРУБИЋA

Од колектива ЈУ ОШ „Вук Караџић“ Омарска

(29.10.2019 - 29.04.2020)

(001)

Дана 22.4.2020. године навршила се
година дана од смрти наше драге

Дана 16.4.2020. године
преминуо је наш драги

13451

Посљедњи поздрав
драгом брату

Ожалошћени: мајка Мира, сестра
Зденка, брат Зденко и снаха Неда
13415

14.

Тешко се помирити са судбином да више
ниси с нама. Неизмјерну љубав и захвалност
носимо у нашим срцима.
Супруга Боса - Сеја, кћерке Каранфила и
Јасна са породицама
13420

Увијек ћемо те се радо
сјећати, наша драга
колегице.
Од колектива Пекаре
„ROSSI“
13448

- Продајем кућу у Копривни, вода, струја, телефон, са
11 дунума земље. Све информације на телефон 052/
389 - 006 или 065/ 917 - 207 (10432)

Поносни смо што смо те имали, тужни, јер
смо те изгубили. Почивај у миру Божијем.
Ожалошћени: супруга Радмила и породице
Босанчић, Маџар, Иванковић и Ћосић

Љубав, успомене и сјећање на тебе
чувамо у нашим срцима.

ГОРДАНА МРЂА

МАЛИ ОГЛАСИ

МИЛЕ БОЈАНИЋ
(1951 - 2020)

ДУБРАВКЕ (Ранка)
ХРВАЋАНИН

Посљедњи поздрав

МИЛИ
БОЈАНИЋУ
Од брата Гојка, снахе Љубинке, братића
Бојане и Огњена, снахе Јоване, Даче и
Анђеле
13451

24. април 2020.

- Изнајмљујем двособан намјештен стан 54м2, Бањалука - насеље Ада.
Контакт телефон: 065/ 942 - 681
- Продајем пчелиња друштва у ЛР кошницама са два
тијела са по два полумедишта (бијела) и ХН решетком.
Цијена по договору када се изврши увид у понуђено.
Број тел. 065/801-229 (13313)

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ
ВЈЕСНИКУ
“Козарски вјесник”

Читуље
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Дана 20.4.2020. године у 70. години живота
преминуо је наш драги

Дана 24.4.2020. навршава се 40 тужних дана од смрти
наше драге мајке, свекрве, баке и прабаке

ДРАГО (Ђуро) ИНЂИЋ
(1950 - 2020)

С љубављу и поштовањем.
Ожалошћени: супруга Олгана, син Ђорђе,
кћерка Дајана, зет, снаха, унучад те остала
ожалошћена родбина
13445

Посљедњи поздрав

ДРАГИЊЕ ОБРАДОВИЋ
(1934 - 2020)

С љубављу и поштовањем, увијек ћеш бити у нашим
срцима и мислима, а твоју доброту увијек ћемо памтити.
Твоји ожалошћени: синови Милорад и Вјекослав са
породицама, кћерке Госпова, Даница и Миранда са
породицама

13423
Навршава се четрдесет дана од када
није с нама наша вољена

Навршава се
четрдесет дана од
када није с нама наша
вољена

ДАНИЈЕЛА ЈАЊОШ КОСИЋ
(1977 - 2020)
Од свекра Миленка, свекрве Раде и заове
Јелене са породицом
13438

Посљедњи поздрав

ДРАГИЊА
ОБРАДОВИЋ
(1934 - 2020)
С љубављу и поштовањем, чуваћу успомену
на тебе. Нека те анђели чувају и вјечни мир
на небу дају. Знај да ћу те вољети и чувати у
срцу. Увијек ћу те се сјећати.
Ожалошћени брат Милорад
13442
Posljednji pozdrav
našem anđelu, našoj
kćerki i sestri

ДРАГИЊА ОБРАДОВИЋ
(1934 - 2020)

DIJANI JAVOR KALABA

(13.7.1964 - 19.4.2020)

Vječno zahvalne i tugom shrvane.
Majka Tefida i sestre Sanja i Irena
13447

Посљедњи поздрав
моме анђелу, мојој
љубави

ДИЈАНИ ЈАВОР КАЛАБА
(1964 - 2020)

Драга Дишо, добрице наша, тужна је твоја
судбина. Због короне те нисмо могли ни
сахранити по обичају и опростити се са сјетом.
Жалосно. Сјећање на тебе ће вјечно трајати.
Твоји: Игор, Ивана, (Сека) Милка и стриц Владо
Јавор
13449
“Козарски вјесник”

Dana 26.4.2020. godine
navršava se godina
dana od smrti naše
drage majke i bake

ДИЈАНИ ЈАВОР
- КАЛАБА

MEVZETE
KOLONIĆ

(13.7.1964 - 19.4.2020)

Чувај ми горе мјесто поред себе...
Заувијек ожалошћен супруг Александар
13447

24. април 2020.

Нека те у тишини вјечног мира прати
љубав јача од времена и заборава.
Била си и бићеш заувијек у нашим
мислима. Радо ћемо те се сјећати с
поносом и поштовањем. Недостаје
нам твој драги лик и топле ријечи.
Ожалошћена сестра Миља са
породицом
13442

Sin Amir, snaha Slavica, unučad Sanja i Damir
13444

15.

Тим поводом

Тим поводом

Доња Љубија:
РЕКОНСТРУИСАН ДИО ПУТА
Завршени су радови на реконструкцији дијела локалног пута
дужине око 700 метара, у засеоку Кевића Брдо у Доњој Љубији.
- У саставу најхитније реконструкције путева у Приједору,
три локације су дефинисане
пројектом и завршен је тендер.
Почетни дио путне дионице која
спаја Доњу Љубију са Шурковцем и Миском Главом био је у
лошем стању и дуже вријеме
је планирана реконструкција.
Завршена је реконструкција, на
радост свих мјештана и вјерника који из многих земаља овим
путем одлазе ка Шурковцу - рекао је Ђаковић. Градској управи
Приједор захвалио се Сулејман

ДЕЗИНФИКОВАНИ
ВЈЕРСКИ ОБЈЕКТИ И
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Вриједност радова 70.000 КМ
Драгановић, предсједник Савјета мјесне заједнице Доња Љубија.
Каже да је нови асфалтни пут
од великог значаја за мјештане
Доње Љубије, Шурковца и Миске Главе.
- Свакако ће добро доћи и свим
путницима, нарочито онима који
сваког викенда одлазе у цркву у
Шурковац. Било је срамота гледати онакав пут, а ово је сада
одлично - додао је Драгановић.
Пројекат у вриједности од
70.000 КМ, финансирао је Град
Приједор.

Завршне радове обишао градоначелник са сарадницима

М. Шодић

Пoдjeлa сjeтвeних пaкeтa

Извршена је дезинфекција вјерских објеката на подручју града
Приједора, потврдио је Златко
Ритан, шеф Радне групе за дезинфекцију јавних површина.
Такође, дезинфиковане су и јавне саобраћајнице, пјешачке стазе и друге површине.
- Ово је темељна дезинфекција,
која подразумијева већу количину воде и хлора. Ово је принцип

којим се лакше дезинфикује,
али је пуно скупљи. У наредном
периоду комбиноваћемо овај и
систем дезинфекције воћарским
прскалицама - додао је Ритан.
Према његовим ријечима, у
Приједору је довољан број волонтера, али они који желе да
помогну у дезинфекцији, могу се
јавити Волонтерском сервису.

Б. Дакић

„Комуналне услуге“ Приједор

ПОДРШКА ПРОИЗВОДЊИ ПОВРЋА ПАД ПРИХОДА ОД 40 ОДСТО

Пакет са сјеменима и минералним ђубривом
Пoдjeлa сjeтвeних пaкeтa
пoчeлa je и нa пoдручjу
Приjeдoрa. Пaкeтe je oбeзбиjeдилo
Mинистaрствo
пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Српскe кaкo би сe
дoдaтнo пoдстaклa сjeтвa и
прoизвoдњa пoврћa тoкoм
трajaњa пaндeмиje вирусa
кoрoнa.
- Приjeдoр je дoбиo 1.300
пaкeтa кoje би трeбaлo дa
пoдиjeлимo у oвoj рeгиjи.
У пoчeтку je билo плaнирaнo oкo 9.000 пaкeтa зa
циjeлу РС, aли тa брojкa
сaд прeвaзилaзи ту цифру.
Рaзлoг je штo су сe лoкaлнe зajeдницe укључилe у
oву aктивнoст и дaлe свoj

дoпринoс, с oбзирoм нa
пojaчaнo
интeрeсoвaњe
сaмoг
стaнoвништвa,
кaкo би сe oбeзбиjeдилe
дoвoљнe кoличинe сjeтвeних пaкeтa - рeкao je Дрaгaн
Вучкoвић, мeнaџeр Прojeктa рaзвoja кoнкурeнтнoсти
рурaлнoг пoдручja, кojи
имплeмeнтирa рeсoрнo министaрствo.
Пaкeти сaдржe нeкoликo
врстa сjeмeнa пoврћa, три
врстe рaсaдa, двиje врeћe
минeрaлнoг ђубривa, тe
вoдoтoпивo ђубривo.
Пoдjeлу пaкeтa рeaлизoвao
je пoљoприврeдни клaстeр
„Унa-Сaнa“, кojи oкупљa
прoизвoђaчe и зaдругe зa
приjeдoрскe рeгиje.

- Пoрeд oвих пaкeтa, чиja
вриjeднoст ћe бити oкo
300.000 КM сaмo зa oву рeгиjу, крoз ИФAД прojeкaт ћe
сe рeaлизoвaти у вриjeднoсти oкo 700.000 КM
стaрт пaкeтa и oпрeмe зa
прoизвoђaчкe
oргaнизaциje. Приje свeгa зa зaдругe, кoje су у oвoj рeгиjи
нajбрojниje и нajaктивниje
у oвoм прojeкту - дoдao je
Вучкoвић.
Из рeсoрнoг министaрствa пoручeнo je дa ћe нa
oвaj нaчин у РС бити пoдиjeљeнo oкo 730 тoнa
сjeмeнскoг мaтeриjaлa и
минeрaлнoг ђубривa.

З. Јелић

Ситуација настала пандемијом корона вируса
негативно утиче на пословање приједорског предузећа „Комуналне услуге“
због пада наплате. Само
у марту, забиљежен је пад
прихода од 40 процената,
кажу у овом предузећу.
- Остали смо без наплате
услуга занатским радњама и другим дјелатностима које, забраном о раду,
не послују дуже вријеме.
Уз то се веже и слабија
наплата осталих корисника наших услуга, тако
да смо доведени у веома
тежак положај - каже Дујо
Миланко, директор предузећа „Комуналне услуге“, наговјештавајући још
тежи период.
- Април ће бити још тежи,
јер у занатском сектору
нећемо имати наплату,
пошто није никако ни радио. Сад размишљамо
како то пребродити, јер
ако фактуришемо рачун,
а касније га отпишемо,
ми одмах послије фактурисања морамо платити
ПДВ. Ту би требало да
се изнађе неки начин на
нивоу државе или РС, да
се ПДВ у ова два-три мјесеца плаћа по наплаћеној
реализацији, а не по фак-

Козарски вјесник

У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског
рата.

турисању рачуна - појашњава Миланко.
Он каже да у “Комуналним услугама” једнако
обављају све своје активности, а у неким случаје-

изађе у сусрет одређеним
субвенцијама. Од тога још
не знамо шта ће да буде,
али било која помоћ у
виду новчаних средстава,
свакако би нам добро до-

вима чак и више, попут
чешћег одвоза смећа, вршења дезинфекције јавних простора и површина
и чешћег прања улица.
Стога ће најављена помоћ Владе РС добро доћи
комуналним предузећима.
- Имамо наговјештаје да
је и Влада РС спремна да
комуналним предузећима

шла - казао је Миланко.
Комуналцима остаје да
се надају помоћи, како би
заједно са бројним другим привредницима, који
такође имају проблема у
пословању или не послују
никако, могли што безболније превазићи корона
кризу.

П. Ш.
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