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У сриједу 59 случајева
вируса корона у РС
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ГРАЂАНИ СЕ ОПУСТИЛИ

Одржана посебна сједница
Скупштине града Приједора

УСВОЈЕН СЕТ ХИТНИХ МЈЕРА
ЗА ПОДРШКУ ПРИВРЕДИ И
ПОЉОПРИВРЕДИ

У Републици Српској повећан је
број новозаражених вирусом корона, што потврђује да је, посљедњих
дана, дошло до попуштања дисциплине
појединаца у поштовању мјера. Ален Шеранић,
министар здравља и социјалне заштите РС, рекао је да све полази и завршава се с појединцем и понашањем заједнице.

СПOРAЗУM O ИЗГРAДЊИ ДВA
КРУЖНA TOКA У ПРИJEДOРУ

У Приједору су до закључења овог
броја (сриједа) утврђена три нова случаја вируса корона.

Поводом првомајских празника
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Посебна сједница Скупштине града Приједора

УСВОЈЕН СЕТ ХИТНИХ МЈЕРА ЗА ПОДРШКУ
ПРИВРЕДИ И ПОЉОПРИВРЕДИ

На осмој посебној
сједници Скупштине града Приједора
усвојен је сет мјера
које за циљ имају
подршку пољопривредним
произвођачима и предузетницима, како би
се лакше изборили
са посљедицама
епидемије вируса
корона
Одборници су усвојили програм
кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини РС,
као и програм суфинансирања
прољећне сјетве на подручју
града. Усвојен је и програм ублажавања посљедица изазваних
вирусом корона, као и одлука
о ослобађању плаћања закупнине за кориштење пословних
простора у власништву Града и
ослобађању плаћања комуналних такса за кориштење простора на јавним површинама.
Ово су хитне мјере, и у наредном периоду радиће се на креирању нових механизама подршке, рекао је градоначелник
Миленко Ђаковић. - Ово су прва
средства која ће се издвојити.
За пољопривреду Град ће издвојити око 500.000 КМ, а за
подршку привреди око 200.000
КМ. Сигурно је да то није довољно и ми ћемо се, даљим
развојем ситуације у Приједору,
сигурно вратити овој проблематици - навео је Ђаковић.
Он је напоменуо да је пуњење
буџета у марту износило око
80%, док је у досадашњем току
априла на нивоу од 55%. Тако
да се не искључује ни кредитно
задужење као опција како би се
олакшало покретање привреде,
оцијенио је градоначелник.
Сет хитних мјера добио је подршку, јер то је једино што се у
овом тренутку могло урадити, без да се улази у ребаланс
буџета, сматра одборник ПДП-а
Далибор Грабеж.
- Овдје се види да је ребаланс

Сједница под посебним мјерама

неопходан. Потребан је извјештај о извршењу буџета за 2019.
годину и пресјек стања за први
квартал ове године. Тако можемо сагледати какво је стање
и да ли можемо средства која
већ постоје преусмјерити за
помоћ пољопривредницима и
привредницима нашег града.
У другој фази да видимо да ли
ићи са намјенским кредитима
овим категоријама, за подршку
у наставку њиховог рада - поручио је Грабеж.
Усвојене мјере полазна су тачка за даљу подршку привреди
и пољопривреди и на овом се
не смије стати, сматра шеф Одборничког клуба СНСД-а Далибор Павловић.
- Залагаћемо се да се буџет
“распакује”, да се изврши ребаланс и да сва средства која
будемо могли, преусмјеримо у
привреду. Да задржимо наше
људе и раднике да не оду у
свијет. Ако буде било потребе, да се дигне и кредит, да се
упумпа у привреду и спаси што
се спасити може - изјавио је
Павловић.
Код тачака везаних за пољопривреду, одборници СДА били су
суздржани. Одборник ове стран-

ке Месуд Трњанин напоменуо
је да је мјерама требало обухватити и набавку хербицида, а
не само ђубрива и сјеменског
материјала. Такође, он сматра

У питању хитне мјере, услиједиће и нове

да постоји несклад код услова
за добијање помоћи.
- Ту стоји да је најмања површина коју треба засијати 0,5 хектара, а најмања висина трошкова

Посебна сједница одржана је у Позоришту Приједор, да би се испоштовале мјере
дистанце, а присуствовала су јој 22 одборника. Међу онима који нису присуствовали
су и Раденко Стијепић (СДС), Бране Радановић (ДНС) и Сеад Јакуповић (СДП), јер
су старији од 65 година, па су морали испоштовати одлуку о забрани кретања.
на фискалном рачуну 200 КМ.
Нелогично је, јер свако ко засијава 0,5 хектара не треба минералног ђубрива у том износу
- рекао је Трњанин.
Предсједник Скупштине града
Приједора Мирсад Дуратовић
рекао је да се показало да се
засједање може одржати, уз поштивање свих прописаних мјера, те да су одборници спремни
и у овим условима радити за

2.
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добробит града.
- Овај сет мјера је кап у мору у
односу на потребе које имамо
на терену. Међутим, за неке
обимније захвате потребан је

ребаланс буџета. Очекујемо од
градоначелника да предложи
ребаланс, што сам такође тражио у свом допису од 16. априла, како би могли у већем обиму
помоћи привредним субјектима,
пољопривредницима, али и социјално угроженим категоријама становништва - изјавио је
Дуратовић.

З. Ј.

“Козарски вјесник”

Тим поводом

Тим поводом

ПОВЕЋАН БРОЈ ЗАРАЖЕНИХ
Према јучерашњим подацима,
у Приједору је троје новозаражених вирусом корона. Ријеч је
о мушкарцу и жени старије животне доби и мушкарцу средње
животне доби, од којих су двоје
пацијенти у Универзитетскоклиничком центру Републике
Српске, а један је, највјероватније, имао контакт са здравственим радником из ове установе.
- Мушкарац старије животне
доби био је у кућној изолацији.
Претпоставља се да је био у
контакту са здравственим радником са Универзитетско-клиничког центра у Бањалуци.
Жена старије доби већ лежи у
УКЦ-у, док мушкарац средње
животне доби има више хроничних обољења и такође се лијечи
на УКЦ-у - потврдио је командант Штаба за ванредне ситуације Миленко Ђаковић.
У локалној КОВИД-болници
шест особа је позитивно на вирус. Од тога је петоро из Оштре Луке и једно из Приједора.
С обзиром да је порастао број
обољелих у Републици Српској, од великог је значаја да се
грађани придржавају свих прописаних мјера.
- Молим грађане да се придржавају упутстава, да носе заштит-

Петак и
субота
нерадни
дани

Са Штаба за ванредне ситуације

не маске и рукавице. Знам да
се на многим мјестима окупља
већи број људи од дозвољеног,
али још једном молим грађане
да се придржавају свих мјера апеловао је Ђаковић.
На новинарско питање да ли је
тачно да је некоме од присутних на осмој посебној сједници
Скупштине града измјерена по-

вишена тјелесна температура,
Ђаковић је потврдио да је предсједник локалног парламента
Мирсад Дуратовић имао температуру од 37,2 степена.
- То смо сазнали тек након
Скупштине. Дакле, предсједник
Скупштине је имао повишену
температуру, па је отишао на
контролу и послије тога му је

Град Приједор и ЈП „Путеви РС“

мјерена температура и није је
било. Он ће остати под контролом и здравственим надзором,
иако нема температуру - додао
је Ђаковић.
Он је подсјетио да се у Приједору редовно врши дезинфекција
јавних установа и површина.

У Републици Српској су
у петак и суботу, 1. и 2.
маја, нерадни дани, јер се
обиљежава Међународни
празник рада, саопштено
је из Министарства управе и локалне самоуправе.
У дане републичких празника не раде републички
органи и организације,
органи јединица локалне
самоуправе, предузећа,
установе и друге организације и лица која професионално
обављају
услужне и производне
дјелатности.
Јединице
локалне самоуправе су,
у дане првомајских празника дужне поступати у
складу са одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације, додаје се у
саопштењу.

Б. Дакић

Завршено анкетирање привредника

СПOРAЗУM O ИЗГРAДЊИ ДВA УТИЦАЈ КОРОНА ВИРУСА
КРУЖНA TOКA У ПРИJEДOРУ
НА ПОСЛОВАЊЕ
Измeђу Грaдa Приjeдoрa
и JП “Путeви РС” пoтписaн je спoрaзум o извршeњу рaдoвa пoтрeбних
зa изгрaдњу двиje кружнe
рaскрсницe у Приjeдoру.
Jeднa кружнa рaскрсницa
бићe изгрaђeнa у Чиркин
Пoљу нa мaгистрaлнoм
путу Приjeдoр - Бaњa
Лукa, дoк ћe сe другa грaдити нa мaгистрaлнoм
путу Приjeдoр - Нoви Грaд,
кoд нaдвoжњaкa у нaсeљу
Пeћaни. Вриjeднoст oвe
инвeстициje je милиoн КM,
рeкao je Нeнaд Нeшић, в.д.
дирeктoрa “Путeва РС”,
при тoм нajaвљуjући и другe рaдoвe нa пoдручjу Приjeдoрa.
Нaшe
прeдузeћe
рaсписaлo je тeндeр зa
oдaбир нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa рeкoнструкциjу и
рeхaбилитaциjу путa Бaњa
Лукa - Приjeдoр у вриjeднoсти 22 милиoнa КM.
Риjeч je o кaпитaлнoj инвe-

Град Приједор међу првима у РС започео
анкетирање домаћих привредника

Најављени и други радови на
приједорским саобраћајницама
Taкoђe, зaвиси и oд крeдитних срeдстaвa, jeр су
“Путeви РС” рaсписaли
тeндeр зa крeдитнo зaдужeњe oд 200 милиoнa КM.
Грaдoнaчeлник
Mилeнкo Ђaкoвић изрaзиo je
зaдoвoљствo збoг пoтписaнoг спoрaзумa, кojим
je дeфинисaнo штa су
oбaвeзe Грaдa, a штa
“Путeвa
РС”.

нички нaдзoр.
Пoтписивaњу спoрaзумa
присуствoвao је и министaр сaoбрaћaja и вeзa
Рeпубликe Српскe, Ђoрђe
Пoпoвић. Oн je пoхвaлиo
труд кojи лoкaлнe влaсти улaжу нa унaпрeђeњу
сaoбрaћajнe инфраструктурe, дoдajући дa Влaдa
чини свe кaкo би сe штo
вишe срeдставa улoжилo у
рeкoнструкциjу пoстojeћих

Jeднa кружнa
рaскрсницa бићe изгрaђeнa у Чиркин Пoљу
нa мaгистрaлнoм путу
Приjeдoр - Бaњa Лукa,
дoк ћe сe другa грaдити
нa мaгистрaлнoм путу
Приjeдoр - Нoви Грaд,
кoд нaдвoжњaкa у
нaсeљу Пeћaни.
стициjи кoja ћe joш бржe,
квaлитeтниje и бeзбjeдниje
пoвeзaти oвa двa грaдa пoручиo je Нeшић.
Oн je дoдao дa пoстojи
нaмjeрa дa сe урaди диo
рeгиoнaлнoг путa у Буснoвимa, тe joш нeки зaхвaти
нa путнoj инфрaструктури у Приjeдoру, aли дa ћe
тo зaвисити oд приливa
срeдстaвa, нa штa утичe
пaндeмиja вирусa кoрoнa.

“Козарски вјесник”

- Грaд ћe
имaти
oбaвeзу дa риjeши имoвинскe oднoсe, кao и прojeктну
дoкумeнтaциjу рaскрсницa, тe joш нeкe eлeмeнтe.
Грaд ћe мaксимaлнo брзo
зaвршити свoj диo пoслa,
a тo ћe истo, пoтoм, учинити и “Путeви РС” - рeкao je
грaдoнaчeлник.
Oбaвeзa “Путeвa РС” je
oдaбир нajпoвoљиjeг извoђaчa, тe стручнo-тeх-

путних прaвaцa.
- Oвe двиje рaскрсницe сaoбрaћaj ћe учинити
бeзбjeдниjим, a прoтoк ћe
бити бoљи. Унaпрeђeњe
кoмуникaциje
унaприjeдићe и пoслoвнo oкружeњe, штo дoпринoси
укупнoм рaзвojу грaдa
Приjeдoрa - пoручиo je
Пoпoвић.

З. Ј.

Познати су резултати онлајн анкете о утицају
корона вируса на пословање домаћих привредника, коју је провела Агенција за економски развој града Приједора “ПРЕДА-ПД”, у сарадњи са градским Одјељењем за привреду и
пољопривреду. Резултати анкете прослијеђени су Градској управи Приједор, а користиће
за припрему мјера за подршку привреди на
средњорочном и дугорочном нивоу

Овом анкетом обухваћена
су 33 локална предузећа,
конкретно,
дјелатности
које су од стратегијског
значаја за град Приједор,
металопрерада, дрвопрерада - индустрија намјештаја, текстил - кожа - обућа.
Резултати анкете показују
да је проценат тренутне
упослености
капацитета
на просјечном нивоу око
39.73 одсто, у односу на
планирани ниво.
- Око 48 одсто анкетираних
предузећа нам је скренуло
пажњу да су кључни проблеми везани за пласман
роба и услуга. Дошло је
до пада промета у том
контексту, јер у питању
су извозно оријентисана
предузећа, чије пословање
зависи од њихових извозних партнера. Отежано је
снабдијевање сировинама
и репроматеријалом, за
шта се изјаснило 22 одсто
анкетираних
предузећа.
Генерални проблем је
транспорт који је везан и за
пласман роба и услуга, али
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и снабдијевање сировинама и репроматеријалом. Ту
су и проблеми везани за
ширење заразе у највиши
ранг, као и приспјеће обавеза за различите порезе
и доприносе - појаснио је
Горан Родић, пројект менаџер у Агенцији “ПРЕДАПД”.
Укупна вриједност послова
који су тренутно угрожени

Горан Родић, пројектменаџер у Агенцији
“ПРЕДА-ПД”
креће се око 12 милиона
КМ, али и то треба узети
са резервом, каже Родић,
зато што су нека анкетирана предузећа податке
изражавала по различи-

тим нивоима, мјесечним и
годишњим. Ипак, проблеми са пласманом роба и
услуга су најизраженији.
Корона је довела до великог смањења потражње
за робама и услугама, обуставе наруџби, пролонгирања већ уговорених
аранжмана, немогућности
завршетка уговорених послова у земљи и иностранству, прекида преговора за
склапање нових уговора,
поремећаја на тржишту
секундарним сировинама,
пада наплате, тренутне
продаје која је везана само
за залихе, обуставе лон
послова. - Истраживали
смо и стање запослености.
Резултати анкете за ову
групу предузећа показују
да је око 60 одсто радника
у радном процесу, 25 одсто је на колективном годишњем одмору, пет одсто
је упућено на рад од куће,
0.5 одсто је на боловању
због вируса корона, а један
одсто радника је отпуштен
због смањења обима посла - додао је Родић.
Привредници су предложили одређене мјере за
подршку привреди. Око
50 одсто њих предложило
је интервенције у области
личних доходака радника,
затим било какву врсту
финансијске подршке, мораторијум на све обавезе.
Навели су и кредитну подршку како би премостили
овај период, те промоцију
локалне привреде. Град
Приједор је међу првима
у Републици Српској започео анкетирање домаћих
привредника, како би се
предузеле конкретне мјере
за подршку привреди, за
вријеме пандемије вируса
корона.

М. Шодић

3.

Друштво

Друштво

Савез синдиката

БРОЈНИ ПОСЛОДАВЦИ ПРИВИДНО ОБЕЗБЈЕЂУЈУ ЗАШТИТУ НА РАДУ
Бројни послодавци у Републици
Српској само привидно обезбјеђују заштиту на раду да би
испоштовали законске прописе
и избјегли евентуалне казне, а
не с циљем стварне заштите
здравља радника и безбједности
на раду, саопштено је из Савеза
синдиката Српске. Из Синдиката
наводе да се због тога догодио
велики број повреда на раду са
смртним исходом.
“У посљедње три године у Српској је смртно страдало 30 радника. Само у прошлој години
била је 91 тежа повреда на раду
и осам смртних случајева. Улагање у здраве радне услове и
адекватну заштиту на раду није
трошак, већ најбоља инвестиција”, наведено је у саопштењу.
Савез синдиката је апеловао
да послодавци досљедно примјењују Закон о заштити на раду,
као и одлуке републичких и локалних органа власти.
“Наше активности биће усмјерене ка томе да у Српској буде усвојена стратегија безбједности и
здравља на раду која је потребна за све раднике. Путем страте-

гије за наредни четворогодишњи
период били би јасно дефинисани правци дјеловања са циљем
очувања здравља радника и
мањег броја смртних повреда на
раду”, истакнуто је у саопштењу.
Из Савеза синдиката су указали да се у условима епидемије
вируса корона показао значај
заштите здравља радника који
су на првој линији одбране од

вируса.
“Најважније је да буду сачувани
животи и здравље радника. Они
у ванредној ситуацији савјесно и
одговорно обављају задатке, не
штедећи своје и здравље својих
породица. У вријеме епидемије
посебно су важне мјере заштите,
нарочито радника у здравству,
трговини, полицији, производњи,
медијима и свих других који су

СРНА

Грађани углавном поштују заштитне мјере

У ПРИЈЕДОРУ НИЈЕ БИЛО
КАЖЊАВАЊА
Приједорчани
су прилично
дисциплиновани када
је у пит а њ у
н о шење
з а -

штитних маски и рукавица. До
сада нико није платио казну за
непоштовање ове одредбе. Потврдио је ово Дарко Аврамов,
шеф Одсјека Комуналне полиције у Приједору. Како каже, до
сада су само упозоравали оне
који су били несавјесни по овом
питању, а санкције су крајња
мјера за којом ће посегнути, уколико буде потребно.
- Нама је битно да утичемо на
свијест грађана и укажемо им
колико је битно да носе маске
и рукавице, како се не би заразили. Ако неко нема довољно
свијести да то схвати,
онда је тешко
да новчана
казна
утиче

на такву особу - додао је Аврамов.
На улицама града ријетко кога
можете видјети без заштитне
маске и рукавица, што показује
да су грађани, заиста, озбиљно
схватили наредбу Републичког штаба за ванредне ситуације. Већина њих вјерује да их
то штити од заразе, а и одлуке
надлежних се, како кажу, морају
поштовати.
- Поштујем све прописе, како
ради себе, тако и због других.
Морамо се заштитити - поручила је једна наша суграђанка.
Иначе, казне за непоштовање
мјера које је донио Републички штаб за ванредне ситуације
крећу се од 500 до 10.000 КМ.
Б. Дакић

Минималац и фирмама у РС које
су радиле смањеним интензитетом
Влада Републике Српске прихватила је захтјев Привредне
коморе Републике Српске да се,
осим привредним друштвима
којима је због одлука Штаба за
ванредне ситуације забрањен
рад у марту и априлу, омогући
исплата најниже плате са доприносима и свим другим
предузећима која су,
усљед ширења вируса корона, радила смањеним
интензитетом.
Овом мјером
Влада Републике Српске
показала
је
спремност да
се
привреди
Српске, у овом
тренутку, пружи значајна подршка за превазилажење постојеће кризе, саопштено је из Привредне коморе
Републике Српске. Министарство привреде и предузетништва
Републике Српске припремило
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под директним утинике да су у овом
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но је у саопште
ти. Међународна
организација
рада од 2003. године
обиљежава 28. април као
Свјетски дан безбједности и
здравља на раду с циљем промоције превенције болести и повреда на раду, те обезбјеђења
сигурног радног мјеста и здраве радне средине. Заштита на
раду је право радника у Српској
које проистиче из међународних
конвенција, Устава, законских и
подзаконских прописа.

је образац на основу којег ће
правна лица и предузетници
пријавити у ком обиму су смањене пословне активности, како
би им за април било омогућено
кориштење средстава предвиђених за ублажавање економских
посљедица кризе, сходно члану
13. и 14. Уредбе са законском снагом
о
пореским
мјерама
за ублажавање
економс к и х
посљед и ц а
насталих
у с љ е д
болести Ковид-19. Привредна
комора
Републике Српске позива
сва привредна друштва, којима
је био дозвољен рад у априлу,
а која су радила смањеним капацитетима, да испуне образац

и доставе га надлежним министарствима. Надлежна министарства су дужна да, између
осталих, утврде списак правних
лица и предузетника који су у
овом периоду потпуно престали са радом, те престали са
радом у периоду који је краћи
од 1. априла до 30. априла, уз
навођење периода престанка.
Потребно је разграничити пословне јединице у оквиру једног
привредног друштва, навести да
ли је престао рад у цијелости или
дјелимично или навести дјелатност коју не обавља, оне којима
је смањен обим пословања са
процентом смањења у односу на
исти период у 2019. години, као
и преглед прихода у прва четири
мјесеца ове године, појашњавају
из Привредне коморе Републике
Српске. За сва правна лица и
предузетнике потребно је навести и податак о броју запослених
који у априлу нису били ангажовани, додаје се у саопштењу.
СРНА

30. април 2020.

СТАРИЈИМ ОД 65
ГОДИНА ДОЗВОЉЕНО
КРЕТАЊЕ ПЕТ ДАНА ОД
7.00 ДО 10.00 ЧАСОВА

Републички штаб за ванредне
ситуације донио је у понедјељак
Закључак којим се на територији
Републике Српске дозвољава
кретање лицима са навршених
65 и више година живота, од понедјељка до петка, у времену од
7.00 до 10.00 часова. Лицима са
навршених 65 и више година кретање је у том периоду дозвољено ради куповине основних животних намирница, лијекова,
обављања послова у банкама и
шетње, без груписања, уз обавезно ношење заштитне маске,
заштитних рукавица, те појачану
хигијену руку, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за
односе са јавношћу. Кретање им
је дозвољено уз поштовање задужења и препорука, међу којима је да су власници трговачких
радњи, апотека и руководство у
банкама и други субјекти дужни
да обезбиједе строго придржавање утврђених мјера заштите
које се односе на дезинфекцију,
социјално растојање и боравак
у просторији једно лице на 10
метара квадратних простора.
Препоручује се власницима трговачких радњи, апотека и руководству у банкама и другим
субјектима да се од 7.00 до 10.00

часова пружају услуге искључиво
тим лицима, те да лица млађа
од 65 година живота у том периоду не обављају куповину и
послове у банкама. Кретање се
дозвољава и лицима старости
до 75 година живота у сеоским
подручјима, а ради обављања
пољопривредних послова, уз обавезно придржавање заштитне
мјере социјалног растојања. Кретање је дозвољено и пчеларима,
без обзира на године живота, који
посједују рјешење о регистрацији
пчелињака издато од Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде и то од мјеста
становања до пчелињака, без
ограничења везано за мјесто боравишта/пребивалишта, од понедјељка до петка, осим у периоду
од 20.00 до 5.00 часова и суботом и недјељом без временског
ограничења, уз највише једног
сапутника - помоћника.
Кретање је и даље забрањено
свим лицима, без обзира на године живота, у времену од 20.00 до
5.00 часова и свим лицима изван
њиховог мјеста пребивалишта/
боравишта, од суботе у 12.00 часова до недјеље у 18.00 часова.

СРНА

“Козарски вјесник”

Здравство

Здравство

Вирус смањио број здравствених услуга

ПРИОРИТЕТ ХИТНА СТАЊА И ОНКОЛОШКИ ПАЦИЈЕНТИ
жити телефоном. По упутнице,
рецепте или неку другу услугу
могу доћи и чланови породице
како би се хронични пацијенти
што више заштитили - каже др
Марјановић.

већан број упућених пацијената
из Дома здравља и овом бих
приликом замолио колеге да се,
ако тако могу рећи, више посвете пацијентима: да значајан дио
који они могу ријешити на нивоу

У садашњем режиму рада, у
в. д. директора
болницу
се
Дома здравља,
примају
наглашава
искључида им се у
во хитни
тренутним
случајеви
условима
и онкоизмијенио
лошки
процес
пацијенрада.
ти. До- Апелујек т о р
мо
сво
Совиљ
вријеме да
наглапацијенти
шава да
прво назову
је ријеч о
тимове пороодлукама
дичне медициРепубличког
Др Мирко Совиљ
не и тим путем
штаба за ванзакажу своје преглередне ситуације
де. У случају да требају
којих се они морају
упутницу или рецепт за репридржавати.
довну терапију, опет то могу тра- - Чињеница је да имамо по-

породичне
медицине,
заиста
и
рјешавају истакао је
Совиљ.
С
друге
стране,
Марјановићева напомиње
да раде све оно
што може да се
уради на примарном
нивоу. За оно што не
могу, слиједе упутнице за приједорску болницу или у Бањалуку
на терцијарни ниво. Истиче да
су морали организовати и амбуланту за акутне респираторне
инфекције, да прате стање у карантину и КОВИД-амбуланти.
- Рад је отежан, али су сви укључени. Координација с болни-

У приједорској болници удуплан је број пацијената са захтјевом из Дома здравља за специјалистичко-консултативним прегледима, али и
питања наших суграђана када ће у Болници
“Др Младен Стојановић” моћи обавити неки
од тих прегледа
- Тако нешто смо и очекивали, јер може се догодити да
се одређени преглед прескочи један период, а онда то већ
постаје проблем - каже доктор
Мирко Совиљ, в.д. директора
приједорске болнице.
Он наглашава да у тренутној
ситуацији то не зависи само од
њихове добре воље.
- Сви бисмо били сретни да сутра можемо прећи на редован
режим рада, али то зависи од
епидемиолошке ситуације. Мјере су уведене да би се смањила
фреквенција долазака пацијената у просторе болнице због
њихове сигурности, али и сигурнијег рада установе - каже др
Совиљ.
Доктор Милица Марјановић,

цом је иста, само уз мањи број
услуга. С обзиром да су и они
смањили своје услуге, као и ми,
координација је остала иста каже др Марјановић.
Додаје да одрађују оно што је
хитно, а одлажу интервенције
које то нису. У овим здравственим установама грађане позивају на стрпљење. Нарочито кад
је ријеч о превентивним прегледима, јер је то једна од мјера да
се, како напомиње др Совиљ,
у краћем временском периоду ријеши проблем с вирусом.
Епидемиолошка ситуација у
Приједору је стабилна, како напомиње, дијелом захваљујући
и овој мјери. Приликом пријема пацијената, у потпуности се
мора
испоштовати
сва наложена заштита: од маски, рукавица
до обавезне дезинфекције.
Наредна
Др Милица фаза у
коју би
Марјановић
могли
ући најк асније
за двије
недјеље,
требало би да
буде много
с та б и л н и ј а ,
поштујући препоруке
Министарства здравља и
социјалне заштите. То би,
уколико се грађани буду придржавали мјера личне заштите
и дистанце, могло значити бар
приближно враћање животу на
који смо навикли, дијелом и убласти здравствене заштите.

М. З.

РАД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АМБУЛАНТИ С 50 ОДСТО КАПАЦИТЕТА

Све одлуке које су биле на снази у РС до сада, продужене су до 11. маја, рекао је након сједнице Републичког штаба за ванредне
ситуације премијер РС Радован Вишковић. Од уторка су, према одлукама овог штаба, на снази и неки изузеци.
- Некима одобравамо рад сада, а некима од 1. маја. Прописани су услови како да раде и шта треба да испуне како би могли да
обављају дјелатност, а да не угрожавају здравље људи и тиме да се шири вирус корона - поручио је Вишковић.
У болницама ће се, у складу с приоритетима, од 1. маја вратити рад специјалистичких и субспецијалистичких амбуланти са 50
одсто капацитета у односу на претходни период. То ће важити и за домове здравља.

Отворен посебан жиро-рачун

ПРИВРЕДНИЦИ И ГРАЂАНИ ПОМАЖУ ОПРЕМАЊЕ БОЛНИЦЕ

У ту сврху отворен је и посебан жиро-рачун, а донираним
средствима управља Одбор
задужен за набавку опреме. Др
Мирко Совиљ, в.д. директора
Болнице „Др Младен Стојановић“, каже да је Одбор у два наврата одлучивао о кориштењу
ових средстава.
- Одлукама Одбора одобрена
је набавка мониторинг система
за потребе КОВИД-болнице и
тај систем је већ инсталиран
и у функцији је. Затим је извршена набавка 300 комплета постељине за редован рад
болнице, одобрена је набавка
два дефибрилатора и два ЕКГ
апарата и читав сет заштитне
опреме за колеге и медицинско
особље које је у непосредном
контакту с пацијентима позитивним на вирус - рекао је Совиљ.
Он је додао да је Одбор одобрио набавку два монитора високе резолуције која су потреб-

“Козарски вјесник”

Уз помоћ донација локалних привредника, али и грађана, опрема се
приједорска болница. Ово је један од начина да се, у вријеме пандемије
вируса корона, побољшају услови лијечења у овој здравственој установи. Почетком недјеље за ове намјене прикупљено је 215.300 КМ

Опремање болнице

на за радиолошку дијагностику.
- На даљину се преноси слика
и на тај начин врши очитавање
и дијагностика. Одобрена су и
средства да се у КОВИД-болници
инсталира централно
снабдијевање кисеоником и
ваздухом под притиском, што
нам, практично, омогућава да
пацијентима дамо несметану
подршку кисеоником и, уколико
је потребно, примјену респиратора - истакао је Мирко Совиљ.
Он се захвалио свима који су
им помогли, односно препознали важност подршке приједорској болници у њеном функционисању.
- То је подршка у набавци опреме, заштитног материјала, али
истовремено и велики подстрек
у раду - нагласио је Совиљ.
Рачун за опремање болнице
остаје до даљњег отворен.

М. З.

30. април 2020.
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Друштво

Друштво

ГРАЂАНИ ДО 2. МАЈА ДА Донација из Санског Моста
САМИ ОЧИТАЈУ СТРУЈУ У «МЕРХАМЕТУ» ПОДИЈЕЉЕНО
200 ПАКЕТА ПОМОЋИ

“Електрокрајина”
Бања Лука у циљу
смањења
контаката
и додатне заштите
здравља, како купаца
електричне енергије,
тако и радника, позвала је грађане да и
за мјесец април очитају стање на свом
мјерном уређају. Податке с навођењем
наплатног броја, који
се налази на рачуну за
електричну енергију,
грађани овом предузећу могу да доставе
на више начина. На
интернет
страници
www.elektrokrajina.com
потрошачи електричне енергије могу да
пронађу упутство за
очитање дигиталног
бројила, као и правилну доставу података.
- Имамо бесплатну
инфо-линију
0800-50-116,
вибер
број
066/711-490

и mejl callcentar@
elektrokrajina.com путем којих потрошачи
могу да доставе податке о свом бројилу. За
мјерна мјеста за која
не буду достављени
подаци од стране купаца електричне енергије, примјењиваће се
механизам израчуна
потрошње на основу
утрошене електричне
енергије из одговарајућег периода прошле године, како је то
прописано одредбама општих услова за
испоруку и снабдијевање
електричном
енергијом - појаснио је
Предраг Клинцов, портпарол “Електрокрајине” Бања Лука.
Када је у питању претходни мјесец, већина
купаца је била ажурна
и уредно доставила
податке о утрошеној
електричној енергији.

- Свјесни смо да због
преоптерећености
телефонске
линије
одређени број купаца
није могао бити услужен од стране наших
оператера. Зато смо
сада
обезбиједили
телефонске
линије
локалних
“Електродистрибуција”, путем
којих грађани могу да
се обрате ако имају
неке недоумице, конкретно за “Електродистрибуцију” Приједор
тај број је 052/240-576
- додао је Клинцов.
Коначна количина испоручене електричне
енергије биће утврђена након стицања
услова за приступ
мјерном мјесту. Тако
ће сва неслагања бити
коригована у наредном периоду, да купци
не би били оштећени.

М. Шодић

Центар “Сунце”

НА ВРИЈЕМЕ РЕАГОВАЛИ КАКО
БИ ЗАШТИТИЛИ УЧЕНИКЕ
У Центру “Сунце” у
којем се школују основци и средњошколци са
сметњама у развоју с
подручја
приједорске
регије, по усвајању прописа и мјера заштите од
ширења корона вируса,
одмах су реаговали како
би заштитили све ученике. Обуставили су редовну наставу, ученике
послали кући и организовали наставу на даљину.
У основној школи Центра “Сунце”
наставом на даљину обухваћено је
90 одсто ученика, а у средњој сви.
Наставник, Гордана Дмитрашиновић
каже да је њихов рад на даљину отежан, али труде се да остваре комуникацију са свим ученицима. Да ли
путем вибера или одласком на њихову кућну адресу. - Комуницирамо

Поводом почетка Рамазанског
поста, у Добротворном друштву “Мерхамет” Приједор подијељено је 200 пакета помоћи
социјално угроженим лицима.
Ова донација стигла је из општине Сански Мост. Начелник
ове општине Фарис Хасанбеговић рекао је да донација
има за циљ да у рамазанским
данима, који се због вируса корона ове године одвијају у посебним околностима, помогну
најугроженијима.
- Желимо да покажемо да између два сусједна града једни другима можемо да помажемо, па и на овакав начин,
надајући се да ће овај период кризе бити кратка, ружна
успомена, а да ће ипак Рамазан остати људима у срцима
онако како треба: као период
када се вјерници налазе у посебном духовном стању и проводе вријеме са својим најближима - рекао је Хасанбеговић.
Месудија Селман, предсједница приједорског „Мерхамета“,
захвалила се начелнику Санског Моста на донацији којом
ће, како каже, бити обрадовани не само вјерници који наредних мјесец дана посте, већ

и друге социјално угрожене
породице.
- Ови наши комшијски односи
трају одавно, још из периода
док је већина Приједорчана
Бошњака живјела у Санском

Прошлог петка почео је Рамазански пост који ће
трајати мјесец дана. Хусеин Велић, главни градски имам приједорског Меџлиса, рекао је да постом вјерници чисте своју душу, тијело, мисли и
тако се приближавају Алаху чињењем што више
добрих дијела.
- Овај Рамазан је посебан, јер га дочекујемо у
ванредним околностима, али то не значи да овај
мјесец не можемо искористити на најбољи начин, а то је да се посветимо својим породицама,
да ибадете(богослужења), намазе (молитве) обављамо у својим кућама са члановима својих породица, да учимо Куран и његујемо оно што је најважније, а то су породичне вриједности - рекао је
Велић упућујући рамазанску честитку вјерницима
поруком: Рамазан мубарек олсун.
Мосту. Вјерујемо да ће овакав
вид сарадње бити настављен
- рекла је она.
Јасмин Спахић, директор Регионалног одбора Бањалука,
рекао је да је, захваљујући
донацији из Санског Моста,

6.

у доба корона вируса - истакао
је Дуратовић.
За ову хуманитарну акцију општина Сански Мост издвојила
је 5.000 КМ.

П. Ш.

Црвени крст
Слађана
Радаковић

ВОЛОНТЕРИ ПОМАЖУ СТАРИЈИМА
И ЛИЦИМА У КАРАНТИНУ

Гордана
Дмитрашиновић

углавном путем вибера. Са оним
ученицима са којима не можемо
остварити комуникацију, копирамо
материјале и односимо на њихову
кућну адресу. Када ураде задатке,
преузимамо од њих материјале и
вршимо оцјењивање - појаснила је
Гордана. Слађана Радаковић, директор Центра “Сунце” каже да прве
три седмице три ученика нису пратила наставу на даљину, два због болничког лијечења, док један ученик
има тешке сметње и не може да прати наставу на даљину. Због тога су,
каже, формирали тим који одлази до

подијељено 200 пакета са
прехрамбеним и хигијенским
производима.
- Драго ми је да је општина
Сански Мост препознала рад
“Мерхамета” и да ће ова организација и даље помагати
људе из социјалне категорије
- рекао је Спахић позивајући
и остале општине да слиједе
примјер Санског Моста.
Мирсад Дуратовић, предсједник Скупштине града Приједора, захвалио се, у име Градске
управе Приједор, начелнику
Санског Моста, додајући да
ово није први пут да се из ове
општине шаље помоћ повратницима.
- Није први пут да ова општина
има обзира и мисли на повратнике. Било је тако и у вријеме
поплава 2014. године, а сад и

ученика и доставља све оно што им
је потребно. Наставници шаљу извјештаје Центру, а Центар ресорном
министарству. И за сада све добро
функционише. - Иако је настава на
даљину нешто што је новина за све
нас, могу рећи да смо задовољни
и да смо се снашли боље него што
смо очекивали, с обзиром на потешкоће које имају наши ученици и друге проблеме са којима се сусрећемо.
Наравно, све то уз велико залагање
ученика, њихових родитеља, наших
наставника и стручне службе - рекла
је Радаковићева. Сви ученици Центра “Сунце” имају закључену оцјену у првом полугодишту и најмање
једну у другом полугодишту. Тако
да ће наставици пратити упутства
ресорног министарства када је у питању оцјењивање. Вредноваће се и
залагање ученика током наставе на
даљину.

М. Шодић

Подјела пакета са храном и хигијеном
Педесетак волонтера Црве- и додаје да волонтери млађи
ног крста Приједор на услузи од 18 година у просторијама
су старијим Приједорчанима, Црвеног крста пакују пакете
али и онима који тренутно које ће на терену подијелити
бораве у карантину у Хотелу њихове старије колеге. Пома„Приједор“. Зоран Веселиновић, секретар Градске оргаДражен
низације Црвеног крста, каже
Веселиновић:
да ова организација има обреагујемо у
авезу да на терену подијели
зависности од
пакете хране и хигијене, прије
ситуације
свега лицима старијим од 65
година, који живе сами без
својих сродника, а у стању су
социјалне потребе.
- То је задатак који је на самом почетку дат Црвеном
крсту. Да би то реализовали
на терену, неопходни су волонтери - каже Веселиновић
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жу и онима који тренутно бораве у карантинском простору у Хотелу „Приједор“.
- Задатак наших волонтера
је да, при доласку било којег
лица са стране, подијеле заштитну опрему, рукавице и
маске и касније током дана
оброке. Они су ту цијели дан,
од јутра до 18 и 30 часова каже Веселиновић.
Дражен
Веселиновић
из
Службе за комуникације,
људске ресурсе и рад с младима при Градској организацији Црвеног крста, каже да
кад је ријеч о подјели пакета,
уско сарађују с Центром за
социјални рад.
- Ми имамо евиденцију, а
људи се јављају, ако ништа
друго, телефоном и кажу нам
како живе те своју адресу.
Реагујемо у зависности од
ситуације, носи се већ припремљена помоћ - каже Веселиновић.
Телефон Црвеног крста на
који грађани могу контактирати Волонтерски сервис или
да се јаве да волонтирају је
052/231-621, а поруку могу
послати и на ФБ страницу ове
организације.

М. З.

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

За сваког понешто

Сјећање:

ХРАБРА БЕСИ, ПРВА ЖЕНА ПИЛОТ АФРОАМЕРИЧКОГ ПОРИЈЕКЛА

Беси Колеман

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
1945. - Дијелови 45. дивизије Југословенске армије у Другом свјетском рату су ослободили усташки
концентрациони логор “Јасеновац”,
у којем је ликвидирано најмање
700.000 Срба, Јевреја и Рома.
1953. - У Београду за посјетиоце
отворен Железнички музеј, први
такав у Југославији, основан у фебруару 1950.
1989. - Умро италијански филмски
режисер Серђо Леоне, творац
“шпагети вестерна”.
1993. - На тениском терену у Хамбургу прву звијезду свјетског тениса
Монику Селеш, тада југословенску
држављанку, ножем је убо наводно
умно поремећени навијач њемачке
тенисерке Штефи Граф.
1999. - У ваздушним нападима
НАТО на СР Југославију погођене
су зграде Министарства одбране и
Генералштаба Војске Југославије у
ужем центру Београда.
2004. - Бијела кућа осудила малтретирање ирачких затвореника које
проводе амерички војници и позвала на примјену дисциплинских мјера против одговорних, након што су
фотографије које приказују мучења
објављене широм свијета.

“Козарски вјесник”

Сјећање: На данашњи дан,
30. априла 1926. године, умрла је Беси Колеман, амерички
цивилни пилот. Била је прва
жена пилот афроамеричког
поријекла и прва жена Афроамериканац са лиценцом
пилота. Рођена је у Тексасу
26. јануара 1892. године. Колеманова је у младости отишла на памучна поља, док
је такође похађала малу сегрегациону школу. Похађала
је факултет на Универзитету
Лангстон. Развила је рано интересовање за летење, али
Афроамериканци,
Индијанци и жене нису имале могућности за летачку обуку у
Сједињеним Државама, па

је уштедјела новац и стекла
спонзорства да оде у Француску у школу лета. Потом
је постала врхунски пилот
у злогласно опасним авио
емисијама у Сједињеним
Државама.
Популарно
је
била позната као краљица
Бес и храбра Беси, и надала
се да ће започети школу за
летеће афроамеричке летеће
земље. Колеманова је погинула у авионској несрећи 1926.
године, док је тестирала нову
летјелицу. Њена пионирска
улога била је инспирација за
ране пилоте и афроамеричку
и индијанску заједницу.

Постала врхунски пилот

ЗАНИМЉИВОСТИ
***
Јапанска царица Јинго Кога сјела је на пријестоље умјесто свог малољетног сина. Власт
јој се толико осладила да је сина, чак и кад
је одрастао, проглашавала малољетним иако
је умро као седамдесетогодишњак. Царица је
владала до своје 95. године.

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

МАЛО И МНОГО

За пун џеп мора да се ради.
Много из радничке, а мало са руководеће
позиције.

КОВИД - 19

***
Прве смокве у Америци засадио је исељеник
Стјепан Митровић средином 19. вијека. Младице је донио из родне Далмације.

Вирус корона мијења и навике и обичаје.
Са њим ће и празник рада дјеловати као
празник нерада.

***
Два центиметра дугачка и милиметар широка
црта повучена оловком на папиру тешка је 4
милионита дијела грама!

Мужеви су, по правилу, и очеви.
... Али не увијек.

***
Прва крађа аутомобила забиљежена је у творници у Паризу, а крадљивац је био један механичар који је поправљао „пежо“ барона де
Зујлена.
***
На шаховском мечу одиграном 1945. године у
Бакуу (СССР), двојица шахиста су одиграла
маратонски дугу партију. Трајала је 21 сат и по,
без прекида и без побједника, а за то вријеме
је повучен 171 потез.

Р. Р.

СТАЊЕ СТВАРИ
ЈОВО, НАНОВО

Ко би то рекао?!
И послије робовласништва - робовласништво.

БАР ЊИМА

Жене сумњивог морала заслужују више
поштовања.
Бар њима се не може замјерити да не дају све
од себе.

БРИГО МОЈА ...

Паметни родитељи годинама не брину за дјечије
запослење.
Једноставно их пошаљу на факултет.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Банкарски уређај, 9. Плетеница,
10. Ранар, 12. Знаци за поједине гласове, 14. Возила
на точковима, 15. Титан, 17. Присвојни придјев, 18.
Азот, 19. Човјекољубац, 21. Показна замјеница, 23.
Холивудски глумац Логан, 24. Трећи самогласник,
25. Врста врбе, 27. Узвик негодовања, 28. Осмо и 15.
слово ћирилице, 29. Батина, 31. Шведска шахисткиња Крамлинг, 32. Годишњаци, 33. Писац научне
фантастике Жил, 34. Лица у споредним улогама.
УСПРАВНО: 1. Бивши високи представник у БиХ
Карл, 2. Град у Индији, 3. Налет, атак, 4. Калијум,
5. Оскар Вајлд, 6. Пјевач „Ролингстонса“ Џегер,
7. Прелијеп младић из грчке митологије, 8. Вал, 9.
Зла жена, 11. Смушен, изобличен, 13. Врста угља,
16. Страх пред наступ, 20. Крајишка ријека, 22. Предујам, 26. Средства рада, 28. Оцјењивачка комисија,
30. Шумска креда, 31. Прост број, 33. Треће и 21. ћирилично слово, 35. Саставни везник.
Р. Речевић

Рјешење из прошлог броја: стандард, шлаг, Креон,
морал, соба, аматер, мол, ј, содомија, сп, нидор, з, Еро,
Реј, ви, Руслан, Бет, испит, Тори, талисман.
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Бојан Алексић:
У ПОЉОПРИВРЕДИ ЈЕ СПАС

Упркос вирусу корона, за
пољопривреднике нема одмора. Нема ни времена за размишљање о новонасталој ситуацији, јер кад крену радови
на пољу, посла је преко главе.
Млади пољопривредник из Ракелића, Бојан Алексић, засијао је на
око пет хектара пшеницу, зоб, трожито
и кукуруз, нешто више у односу на прошлу годину, због
новонастале ситуације. Бојан је већ обавио завршне радове што се тиче сјетве кукуруза, а како каже, задовољан
је, јер га је и вријеме послужило.
- Свако ко живи на селу, не треба да се боји, јер у пољопривреди је спас. Како кажу, што посијеш, то пожањеш.
Али, радити се мора - каже Бојан, који идуће године планира да прошири сјетвене површине и региструје своје
газдинство, како би остварио право на подстицај, који би
му за ове намјене добро дошао.
Ових дана, каже, проблем му праве дивље свиње, које су
“преорале” један дио њиве засијане озимом пшеницом, у
потрази за храном. Каже и то је бољка пољопривредника,
јер никад не знају шта их чека и каква ће година бити.

Аграр

Вера Дошен:
ПРИХВАТИТИ СЕ МОТИКЕ И НЕМА ГЛАДИ

Иако је цијели радни вијек провела у књиговодству, гдје је зарадила пензију, обрађивање баште није јој непознаница. Посљедњих
неколико година, на породичном имању у Брезичанима Вера Дошен (69) обрађује башту коју је ове године, због пандемије вируса
и најава да ће кроз властиту производњу обезбиједити и највише хране, значајно проширила. У Вериној башти већ су посађени
лук, мрква, кромпир, целер, першун, цикла, краставци... а дио је
остављен за парадајз, паприку, тиквице, лубеницу, дињу, грах, махуне, кукуруз... Углавном нема чега нема.
- Волим рад у башти, одмара ме. И мотика ми није страна. То је
одлична физичка активност, а што је најважније, произведем сво
поврће за своје домаћинство. Дио поклоним и пријатељима. Нешто што прерадим, рецимо у салату, и продам. Тако да се намири
улагање у башту које није мало, а свака марка, пошто сам пензионер, добро дође - каже Вера, а ми откривамо да су њени сјајни
рецепти, поготово онај за салату од цикле који љубоморно чува,
фантастични.
- Ту је и ајвар, па киселе паприке, краставци, кечап од парадајза...
-Углавном све прерадим и напуним замрзивач и зима је одмах
љепша. И не само то, ливаде су нам пуне љековитих трава које
прикупим за чај, на мом столу је обавезна и коприва које има у изобиљу, маслачак, не дам ни једна воћка да пропадне, већи дио иде
у џемове и пекмезе, компоте, а мањи у ракију. Треба радити, прихватити се мотике и земљу обрађивати као некад. Дакле моја порука сажета је у неколико ријечи: мотика, рекреација, чист ваздух,
производња хране... и глади нема - поручује ова Приједорчанка,
која је пензију зарадила у старим љубијским рудницима.

Бојан Радишић:
ДОМАЋЕ ЈЕ, ИПАК, ДОМАЋЕ
Да је производња кромпира исплатив посао, тврди Бојан Радишић из Малог Паланчишта, који се узгојем овог поврћа бави већ неколико година. Након студија,
аргоекономије,
гдје је стекао звање дипломираног инжењера
вратио се у своје Паланчиште и одлучио да
покрене властиту прои з вод њ у.
Кренуо је
са парадајзом,
па
се
касније
одлучио
за кромпир.
Прошле године засијао је више
од пола хектара кромпира и
имао принос од око 12 тона.
Своје имање регистровао је
као некомерцијално газдинство, тако да је остварио право
за подстицаје, како путем Задруге “Врт”, тако и Градске управе Приједор. Стекао је муштерије. Све и килограм
је продао. Ових дана засијао је хектар и по кромпира, а идуће године планира
да прошири производњу на два хектара. Иако запослен у једној пољоприведној
апотеци у Приједору, каже да има времена да се посвети овим радовима. Помажу
му родбина и пријатељи, па тај посао онда иде много брже.
- Ако живиш на селу и имаш своју земљу, треба искористити све што ти држава
даје. Имамо плодну земљу из које можемо извући добру зараду. Искористио сам
предност овог поднебља, јер је надморска висина идеална за производњу кромпира. Искрено, ја сам задовољан, производњу сам проширио због ове ситуације,
али и због муштерија које су ми сада постале редовне - каже Бојан и додаје да је
важно само да се добро организује и да се засукају рукави.
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Ранко Радаковић:
КОРОНА НИЈЕ УТИЦАЛА
НА УЗГОЈ БИКОВА

Дуги низ година, Ранко Радаковић из села
Божићи узгаја бикове и то му доноси основни извор за егзистенцију. Настала криза засад не утиче много на посао којим се бави.
- Немам ја тога много, па успијем продати домаћим месарима оно што ухраним.
Потребно жито, за исхрану стоке, сам већ
посијао тако да не бринем за даљу производњу - каже Радаковић додајући да управо ових дана има уговорену продају једног
бика.

“Козарски вјесник”
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Милена Гаврановић:
ПРОДАЈА БАЛКОНСКОГ ЦВИЈЕЋА
БЕЗ ПОТЕШКОЋА

Интензивни произвођач цвијећа Милена Гаврановић из
Средње Ламовите, задовољна је овогодишњом потражњом балконског и вртног цвијећа.
- Нисам очекивала да ће продаја ићи, имајући у виду ову
кризу. Међутим ранији, а и неки нови купци, заинтересовани су за набавку, тако да ми продаја иде без потешкоћа. Недостају оне привредне манифестације на којима
смо могли продавати своје производе, али довољно смо
постали познати људима, па долазе на кућну адресу и
купују - каже Гаврановићева.

Аграр

Војин Поповић:
ЗАСАД САМО ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ
Има и оних који се пољопривредом баве рекреативно,
не из пуке потребе. Такав је
Војин Поповић, двадесетпетогодишњак из Јелићке.
Живи на селу, земља је ту,
трeба мало воље и труда.
Бар да се покуша. Да не лежи
и не дангуби, јер вратио се
из Словеније у којој није све
ишло по плану, па сад тражи
посао на домаћем терену. А
дотад, мотика у рукe. Башта
и поврће, каже, његов су посао, а укућанима оставља
друге гране пољопривреде.
- Није први пут да ово радим.
Што да купујем лубеницу из
Грчке или бог зна одакле, а
могу сам да је узгојим, a имам
гдје. И сигурно ће бити квалитетнији производ од оног куповног - каже Војин.
Све је спремно за краставце, парадајз и паприке. Фолије постављене, систем за
наводњавање кап по кап,
мрежа за крaставце. Једини
проблем је вода, коју мора
да довози у цистерни како би
имао чим да наводњава. Не
продаје ништа, довољно је за
властите потребе и да однесе
коју лубеницу пријатељима и
комшијама. А за даље, ко зна,
можда се хоби претвори у
неку озбиљнију производњу.

Дрена Стојаковић:
У ПЛАСТЕНИКУ ВИШЕ ПОВРЋА
НЕГО РАНИЈЕ

Дрена Стојаковић из Горњих Орловаца, ове године, у
својим пластеницима и на отвореном засијала је нешто
више поврћа него ранијих година. Продаја иде добро.
- Не осјећамо пад потражње за домаћим поврћем. Салата, шпинат, млади лук ишли су, ових дана, добро. Људи
купују. Очекујемо да ће тако бити и са осталим поврћем
када доспије - каже Стојаковићева која се са мајком и
осталим члановима породице, већ дуги низ година, бави
овом производњом.
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М. З, М. Ш, З. Ј и П. Ш.

“Козарски вјесник”

30. април 2020.

9.

Рубрике

Рубрике

ПЧЕЛАРСКИ КУТАК - АПИТЕРАПИЈА
О пчеларству, пчелињим производима и лијечењу пчелињим отровом,
још увијек се мало зна. На нашим ужим и ширим просторима мало је лиценцираних апитерапеута. Један од њих је Бранко Кончар. „Козарски“
ће, у наредном периоду, у првом броју у мјесецу, објављивати Кончареве
чланке на ту тему

КРВНЕ ГРУПЕ И ИСХРАНА

Припремљено на основу: Peter D' Adamo - Исхрана по крвним групама

1=ПОЖЕЉНО; 0=НЕУТРАЛНО; 2=ШТЕТНО
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Ријеч стручњака

Ријеч стручњака

Тинејџери и корона:

ИЗОЛАЦИЈА МОЖЕ ДА ПОЈАЧА
СИМПТОМЕ РАЗВОЈНЕ КРИЗЕ

На који начин дјеца или младе особе реагују на корона вирус разликују се у зависности од узраста, од тога како разумију
информације и начина комуницирања,
али највише од свега како се носе са
стресом. О томе какве изазове пандемија
ставља пред тинејџере, разговарали смо
са Вањом Вукојевић, психологом и системским породичним психотерапеутом
- Пубертет је можда најстреснији период у животу. Највише
промјена, што физичких, што
психичких се дешава у пубертету. Данас пубертет креће све раније, код дјевојчица већ око десете године, док код дјечака око
једанаесте или дванаесте године. Мислим да нема потребе да
овдје о томе причамо, већ да се
више окренемо разумијевању
свијета тинејџера, да видимо
шта се додатно измијенило и
са чим се још морају носити.
Пред њима је додатно стресан
период, јер се суочавају с тим
да су ван школе, тј. да прате наставу на даљину, одвојени су од
својих вршњака, нема излазака
даље, све су свјеснији да неће
бити матуре ни за мале ни за
велике матуранте.

● Говорећи о пубертету
и тинејџерима, не можемо, а да не споменемо родитеље.

- Период пубертета је свакако
стресан и за родитеље и без
ове ванредне ситуације. Дјеца
почињу да се удаљавају, више
нису отворена у разговорима
као раније, повјеравају се пријатељима или старијој браћи
и сестрама, а не родитељима,
па долази до проблема у комуникацији. Када свему овоме додамо пандемију, која није само
медицински феномен, него на
више нивоа утиче на породицу,
и наставу на даљину, можемо
само замислити са чим се родитељи сусрећу.

● Рекли сте да је овај
период веома стресан,
можда би наше грађане интересовало како
разликовати нормалну
кризу од стања које је
код тинејџера изазвала
изолација?
- Без обзира на узраст, дјеци и
младима ово може бити веома
стресно вријеме. Неки могу да
реагују одмах, а неки могу касније да показују знакове стреса.
На који начин ће тинејџер реаговати, зависи од многих фактора,
између осталих како разумију
информације које до њих стижу,
како комуницирају, каква су њихова пријашња искуства и како
се обично носе са стресом. Нормално је ако ваше дијете осјећа
тугу. Можда се осјећа изоловано
од својих пријатеља, недостају
му уобичајене, свакодневне рутине или можда брине да ли ће
се ово стање икада вратити у
нормалу. Иако је, заиста, тешко
бити изолован од својих пријатеља, охрабрите ваше дијете
да се уз помоћ друштвених медија или видео-позива повежу с
њима. Дакле туга и разочарење
тренутно имају смисла. Даље,
неки тинејџери могу да реагују
бунтом. Можда су они и прије
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изолације показивали неки од
облика бунта и нерасположења,
па се онда то може сматрати да
иде у корак са развојним периодом у којем се налазе. Такође,
тинејџери могу имати забрињавајуће мисли о свом здрављу
или здрављу породице и пријатеља, могу да осјећају страх или
имају проблеме са спавањем
или чак и физичке симптоме
попут болова у стомаку. Понашање тинејџера може да буде
збуњујуће, повређујуће и често
забрињавајуће, али у већини
случајева то не значи да се догађа ишта озбиљније од природног процеса одрастања. Дакле,
како сам рекла, много је начина
на које тинејџери могу да реагују, а изолација може само да
појача симптоме нормалне, развојне кризе. Ту онда родитељи
прискачу у помоћ.

● Како родитељи могу
да помогну?

- У ово вријеме родитељи имају
још већу одговорност и улогу.
Морају да ангажују све своје
способности и снаге. Како помоћи тинејџеру? За почетак
разговарати са њим да видимо какве у ствари има информације о новонасталој ситуацији. Какво је његово виђење
те ситуације? Какве емоције
изазива код њега? Ако дијете
изражава забринутост, саслушајте га и покажите му да сте
ту за њега. Подсјетите дијете
на ранија искуства са неизвјесним ситуацијама и на то како
се са тим носило. Оснажите га.
С друге стране, родитељи треба да знају да неки тинејџери
апсолутно ову ситуацију не доживљавају стресном, чак им је
и апсурдна, не схватају зашто
морају бити затворени и да они
могу бити потенцијални преносиоци болести. Овдје је веома
битно да разговарају с њима
о корона вирусу, виде каквим
информацијама располажу и
објасне им мјере заштите и зашто су важне.

● Током изолације, тинејџери немају прилику
да се друже са својим
другарима. Зашто социјална дистанца и боравак у кући тако тешко
падају тинејџерима?
- Током овог периода, они све
више покушавају да се прилагоде у друштву, траже друштвене групе са сличним интересовањима и хобијима. Граде своју
припадност групи, и то је нешто
што карактерише овај период.
Када им ми кажемо да ће бити у
изолацији, то им је попут самице!
Њима је раздвајање од вршњака много стресније него нама.
Нама недостају пријатељи, али
не осјећамо панику. Ако тинејџери осјећају мало панике због
тога што су изоловани од при-

Раздвајање од
вршњака стресније
тинејџерима него
одраслима

јатеља, то је заиста ок. Такође,
развојни процес у овом периоду
јесте индивидуализација. Они
покушавају да повећају своју
аутономију и осјећај слободе,
а самим тим ако су затворени
у кући, осјећају као да им је то
одузето. Овдје опет морам споменути улогу родитеља, јер је
она веома битна током периода
изолација, поготово у тинејџерском узрасту када им треба велика подршка и разумијевање.
У оваквој ситуацији родитељи
треба да покажу разумијевање
и валидирају њихова осјећања
због одвојености од пријатеља.
Било би добро да разговарају
са дјецом и да буду искрени о
томе шта могу урадити да ту
ситуацију учине подношљивом.
Овдје могу да дозволе дјеци да
мало више времена проводе на
друштвеним мрежама, да би на
тај начин надокнадили вријеме
са својим другарима. Наравно,
боравак на друштвеним мрежама захтијева и контролу, па
овим путем, апелујем на родитеље да и на то обрате пажњу.

● Споменули сте наставу на даљину. Како мислите да се тинејџери
носе с тим?
- Овдје ћу морати искористити своје знање из школе, јер ја
радим као школски психолог, па
сам и ја сада „школски психолог
на даљину“. Морам признати
да су дјеца озбиљно схватила
наставу на даљину, али и да су
велики захтјеви пред њих постављени. Овом приликом бих
похвалила наставнике који су се
већ изложили и оне који тек долазе на ред за снимање. Заиста
обављају одличан посао. Но, да
се вратимо на тинејџере. Када
гледам из улоге школског психолога, одговорнији према раду
су млађи узрасти и код њих се
види велика помоћ родитеља.
Како су ученици старији, све су
већа избјегавања обавеза, што
је негдје и логично. Међутим,
веома одговорно и предано
ради велика већина старије дјеце. Морамо узети у обзир да је
то за све нас нова ситуација и
да је тешко тако брзо пребацити се на овај вид рада, а наша
дјеца то јесу урадила. Повратна
информација од наставника је
таква да они ученици који су радили кад су имали наставу, раде
и даље и шаљу задаће, неки од
оних ученика који су избјегава-
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ли задаће док је била редовна
школа, су почели да пишу, а
неки су наставили онако како су
навикли.

● Настава на даљину
и родитеље ставља у
нову улогу. Шта мислите, да ли су се они добро снашли?
- Мислим да су и родитељи одрадили одличан посао! И да га и
даље раде! Међутим, оно што
желим да поручим родитељима
јесте да се они држе своје улоге родитеља, да не преузимају
улогу учитеља или наставника,
него да овај принудни одмор искористе као прилику да се зближе са својим дјететом. Шта могу
да ураде? Како да се приближе
дјеци? Дајте својим тинејџерима нове одговорности! Како се
досадашња рутина промијенила, родитељима ће вјероватно
требати помоћ око млађе дјеце или око спремања оброка.
Дајући овакву обавезу старијем
дјетету, показаћете му да му
вјерујете и да га сматрате одраслим. Или предложите свом
тинејџеру да уради породични
пројекат, реорганизовање породичних фотографија. То је сјајна
тема за позиве баки и дједу који
би могли да опишу времена из
прошлости и како се породица у
то вријеме носила са стресом. И
још једна идеја, охрабрите своје
дијете да спреми своју собу те
ствари које му више нису потребне дарује Црвеном крсту
или некој сличној организацији.

● Стиже нам вријеме
матура, нажалост, ове
године, наши матуранти неће имати прославе...
- Да...Веома тежак период за
ове младе људе. То је нешто
чему се они радују, малтене
од почетка школовања. Било
да се ради о малој матури или
завршетку средње школе. Најбитније од свега је да тинејџери
дозволе себи да тугују због тога.
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. Било би
добро да родитељи подрже и
нормализују ову ситуацију и да
схвате да су дјеца веома тужна
и фрустрирана због овог губитка. Кад су родитељи у недоумици, емпатија и подршка су пут

којим треба ићи. Такође, ово је
период када се тинејџери или
млади адолесценти требају одлучити коју средњу школу или
факултет да упишу. Иначе у
школама се, претежно у другом
полугодишту, ради професионална оријентација за ученике
завршних разреда. Ова генерација је ускраћена и за то. Пред
њима и родитељима је сада велики изазов, како изабрати праву школу или факултет. Сама по
себи, та ситуација је стресна,
а сада додатно отежана ситуацијом због корона вируса. Оно
што могу савјетовати будућим
средњошколцима и студентима
је да одвоје један дио времена
за истраживање средњих школа и факултета. Данас је све
доступно онлајн, па тако и ове
информације. Такође, овдје желим да истакнем да уколико матуранти, било мали или велики,
буду имали неке недоумице око
уписа, ако осјећају потребу да
са неким разговарају, могу да се
обрате нашем савјетовалишту
“Психолуминис”.

● Имате ли неку поруку
за крај?

- Наравно, здраве навике! Шта
под тим подразумијевамо? Тинејџери, као и остали људи, током овог стресног периода боље
ће се осјећати ако буду имали
здрав сан, ако се здраво хране
и редовно вјежбају. Када кажем
здрав сан, шта под тим мислим?
То значи да се придржавају досљедног распореда спавања, са
устаљеним временом за одлазак у кревет и буђење. Губитак
рутине може, такође, бити узрок
стреса. У сваком случају, треба
истаћи да се физичка активност
дјеце и омладине данас сматра
не само добром, него и пожељном, и то из сљедећих разлога:
навике које се стичу у дјетињству и пубертету, остају трајне.
Навика кретања остаје сачувана за читав живот. Доба раста
и развоја, а посебно пубертет,
изванредно је погодно за организам да прихвати подражаје
којима физичка активност утиче
на психофизички развој. У овој
специфичној ситуацији у којој
смо ограничени кретањем, требамо тежити томе да сваки слободан тренутак искориститимо
за боравак у природи.

Психолошко савјетовалиште
“Психолуминис”
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Огласи

Огласи

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града Приједора (“Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), Одлуке о усвајању Буџета за 2020. годину („Службени гласник Града Приједора, број: 15/19) и Одлуке о усвајању
Програма ублажавања посљедица изазваних корона вирусом код пословних субјеката на подручју града Приједора у току 2020. године, број: 01-022-28/20 од
28.04.2020. године, градоначелник града Приједора р а с п и с у ј е:

ЈАВНИ

ПОЗИВ

за подношење пријава по Програму ублажавања посљедица изазваних корона вирусом код пословних субјеката
на подручју града Приједора у току 2020. године
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Предмет јавног позива је:
- додјела субвенција пословним субјектима за износ:
● комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника
на пословним просторијама;
● комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе (комуналне таксе за коришћење простора
на јавним површинама);
● закупнине пословних простора у власништву Града Приједора;
● трошкова рачуна од општег економског интереса;
- ослобађање плаћања:
● комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе (комуналне таксе за коришћење простора
на јавним површинама);
● закупнине пословних простора који су у власништву Града Приједора.
2. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ
Општи услови које подносиоци пријава (пословни субјекти) треба да испуне
за учешће у Програму ублажавања посљедица изазваних корона вирусом код
пословних субјеката на подручју града Приједора у току 2020. године (у даљем
таксту: Програм) су сљедећи:
- Да им је сједиште на територији града Приједора;
- Да им је забрањен рад или обављање дјелатности актима Републичког штаба за ванредне ситуације и Градског штаба за ванредне ситуације Града
Приједора, у складу са регистрованом претежном дјелатношћу.
Под појмом пословни субјекти подразумијевају се правна лица и
самостални предузетници. Списак дјелатности и врсте пословних субјеката
на које се примјењује овај јавни позив биће објављен на званичној интернет
страници Града Приједора.
За додјелу субвенције/ослобађање плаћања, подноси се прописани
пријавни образац за сваку мјеру посебно са одговарајућом документацијом
утврђеном овим јавним позивом.
Напомена: За самосталне предузетнике утврдиће се претежна
дјелатност увидом у службене евиденције, односно Регистар предузетника
Града Приједора.
Мјера 1: Субвенција за плаћање комуналне таксе за истицање
пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама
Право на додјелу субвенције имају пословни субјекти који задовољавају опште
услове овог јавног позива, и то до 100% износа одговарајућег дијела комуналне
таксе за мјесеце када им је био забрањен рад.
Уз одговарајућу Пријаву прилажа се:
● копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке
радње;
●копија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима,
које издаје АПИФ (достављају само правна лица);
●копија потврде банке у којој је јасно видљив број жиро-рачуна, назив и адреса
банке код које је отворен жиро-рачун пословног субјекта;
●копија поднесене пореске пријаве за комуналну таксу за 2020. годину – Образац
ПП – КТ.
Мјера 2: Субвенција/ослобађање плаћања комуналне таксе за
кориштење простора на јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе (комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама)
Право на додјелу субвенције/ослобађањe плаћања комуналне такса за
коришћење простора на јавним површинама – за постављање љетних башти
испред угоститељских објеката и за привремено коришћење јавне површине за
постављање монтажно-демонтажних и других пословних објеката привременог
карактера и киоска на јавној површини, имају пословни субјекти који задовољавају
опште услове овог јавног позива, и то до 100% износа одговарајућег дијела
комуналне таксе, сразмјерно времену када им је био забрањен рад. Право на
субвенцију имају пословни субјекти који су већ извршили обавезу плаћања
таксе за период забране рада.
Ослобађање плаћања ће се вршити на основу Одлуке за ослобађање плаћања
закупнине за кориштење пословних простора у власништву Града Приједора и
ослобађање комуналних такса за кориштење простора на јавним површинама.
Уз одговарајућу Пријаву прилаже се:
● копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке
радње;
● копија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима,
које издаје АПИФ (достављају само правна лица);
● копија Рјешења Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове о одобравању кориштења јавне
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површине за период за који се тражи подстицај (са наведеном површином) и са
обрачунатим износом плаћања комуналне таксе;
● копија потврде банке у којој је јасно видљив број жиро-рачуна, назив и адреса банке код које је отворен жиро-рачун пословног субјекта (достављају само
пословни субјекти који аплицирају за субвенцију);
● доказ о плаћању комуналне таксе за период за који се тражи субвенција (извод
из банке) (достављају само пословни субјекти који аплицирају за субвенцију).
Мјера 3: Субвенција/ослобађање плаћања закупнине пословних
простора који су у власништву Града Приједора
Право на субвенцију/ослобађањe плаћања закупнине пословних простора који
су у власништву Града Приједора, имају пословни субјекти који задовољавају
опште услове овог јавног позива, сразмјерно времену током којег им је
био забрањен рад. Право на субвенцију имају пословни субјекти који су већ
извршили обавезу плаћања закупнине за период забране рада.
Ослобађање плаћања ће се вршити на основу Одлуке за ослобађање плаћања
закупнине за кориштење пословних простора у власништву Града Приједора и
ослобађање комуналних такса за кориштење простора на јавним површинама.
Уз одговарајућу Пријаву прилаже се:
● копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке
радње;
● копија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима,
које издаје АПИФ (достављају само правна лица);
● копија Уговора о закупу пословног простора између Града Приједора и
подносиоца пријаве;
● копија потврде банке у којој је јасно видљив број жиро-рачуна, назив и адреса банке код које је отворен жиро-рачун пословног субјекта (достављају само
пословни субјекти који аплицирају за субвенцију);
● доказ о плаћању закупнине за период за који се тражи субвенција (извод из
банке) (достављају само пословни субјекти који аплицирају за субвенцију).
Мјера 4: Субвенција за покривање трошкова рачуна од општег
економског интереса
Право на субвенцију за покривање трошкова рачуна од општег економског
интереса, и то: Водовод а.д. Приједор, Комуналне услуге а.д. Приједор и
Топлана а.д. Приједор имају пословни субјекти који задовољавају опште услове
овог јавног позива, и то до 100% износа рачуна за извршене/испоручене услуге
за мјесеце март, април и мај 2020. године.
Уз одговарајућу пријаву прилаже се:
● копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке
радње;
● копија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима,
које издаје АПИФ (достављају само правна лица);
● Копија потврде банке у којој је јасно видљив број жиро-рачуна, назив и адреса
банке код које је отворен жиро-рачун пословног субјекта;
● копије рачуна за извршене/испоручене услуге од општег економског интереса
(Водовод а.д. Приједор, Комуналне услуге а.д. Приједор и Топлана а.д.
Приједор) за мјесеце којима је подносиоцима пријаве био забрањен рад актима
Републичког штаба за ванредне ситуације и Градског штаба за ванредне
ситуације.
3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Крајњи рок за подношење пријва је 30.06.2020. године.
Пријаве се подносе у шалтер сали Градске управе Приједор. Уз пријаву се
прилаже документација прописана Јавним позивом, као и доказ о уплаћеној
такси у износу од 2,00 КМ.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.
Пријавни образац и Јавни позив могу се преузети на Инфо-пулту, као и на веб
страници Града Приједора www.prijedorgrad.org
4. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Комисија именована од стране градоначелника, провјерава пристигле
пријаве и утврђује испуњеност услова у складу са Јавним позивом и Програмом.
Додатна документација/појашњења могу се тражити у складу са потребама
разматрања пријава.
За све додатне информације, заинтересовани се могу обратити
Одјељењу за привреду и пољопривреду Градске управе Приједор или на
бројеве телефона: 052/245-138, 052/245-140.
Број: 02-40-1024/20
Датум: 29.04. 2020. године

30. април 2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић

“Козарски вјесник”

Огласи

Огласи

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 93/06,
86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), члана 89. Статута Града Приједора (“Службени гласник Града Приједорa”, број 12/17), Одлуке о усвајању Буџета за 2020. годину
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 15/19), Одлуке о усвајању Програма
„Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике“, број: 01-022-24/20, од 28.04.2020.
године („Службени гласник Града Приједора“, број: 5/20), градоначелник Приједора расписује

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града Приједора
(“Службени гласник Града Приједорa”, број 12/17), Одлуке о усвајању Буџета за
2020. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 15/19), Одлуке о усвајању Програма „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години“, број: 01-022-26/20, од 28.04.2020. године („Службени гласник
Града Приједора“, број: 5/20), градоначелник Приједора р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава по Програму „Суфинансирање прољетне сјетве
на подручју града Приједора у 2020. години“

за подношење пријава по Програму „Програм кориштења средстава
од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно
земљиште у својини Републике“

1. ПРЕДМЕТ И НАМЈЕНА
Право на поврат средстава по овом програму имају подносиоци пријава који су у текућој години, а до 15.05.2020. године, извршили улагања у набавку
сјемена ратарских и/или повртних култура, у износу од најмање 100,00 КМ, на
минималној површини од 0,5 ха за производњу ратарских и/или 0,1 ха за производњу повртних култура.
Програм предвиђа поврат средстава у висини до 50 % од висине износа рачуна купљеног сјемена, намијењеног прољетној сјетви ратарских и/или
повртних култура у 2020. години.

1. ПРЕДМЕТ И НАМЈЕНА
Право на поврат средстава по овом програму имају подносиоци пријава који су у текућој години, а до 15.05.2020. године, извршили улагања у набавку
минералног ђубрива, у износу од најмање 200,00 КМ, за сјетву ратарских и/или
повртних култура, на минималној површини од 0,5 ха обрадивог пољопривредног земљишта.
Програм предвиђа поврат средстава у висини до 50 % од висине износа рачуна купљеног минералног ђубрива, намијењеног прољетној сјетви ратарских и/или повртних култура у 2020. години.
Максимални износ средстава који може остварити подносилац пријаве, по овом програму и Програму „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју
града Приједора у 2020. години“, за текућу годину износи:
1. за физичка лица................................................................... 500,00 КМ
2. за регистрована пољопривредна газдинства .................... 750,00 КМ и
3. за предузетнике и правна лица ...................................... 1.500,00 КМ.
2. УСЛОВИ И НАЧИНИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
Општи услови које подносиоци пријава за учешће у Програму треба да испуне су следећи:
- да обављају производњу ратарских и/или повртних култура на територији града Приједора на минималној површини обрадивог пољопривредног
земљишта од 0,5 ха;
- да су посједници или закупци пољопривредног земљишта на територији града Приједора, минималне површине обрадивог пољопривредног земљишта од 0,5 ха;
- да су извршили набавку минералног ђубрива у текућој години, а до
15.05.2020. године, у износу од најмање 200,00 КМ.
Посебни услови које подносиоци пријава за учешће у Програму
треба да испуне су следећи:
- да имају регистровано пољопривредно газдинство у АПИФ-у, у текућој
години;
- да имају регистровану пољопривредну дјелатност.
3. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За остваривање права на новчана средства по овом основу, уз пријаву
је неопходно приложити следећу општу документацију:
- доказ о извршеној набавци минералног ђубрива - оригинални фискални рачун, у износу од најмање 200,00 КМ;
- копију картице текућег/жиро-рачуна;
Поред опште документације, физичка лица, регистрована пољопривредна газдинства, предузетници или правна лица подносе следећу посебну
документацију:
1. Физичка лица
- копија посједовног листа или уговора о закупу пољопривредног земљишта закљученог прије расписивања Јавног позива, минималне површине
обрадивог пољопривредног земљишта од 0,5 ха;
2. Пољопривредна газдинства
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године
– АПИФ;
3. Предузетници или правна лица
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства, из текуће године
– АПИФ;
- копију рјешења о регистрованој пољопривредној дјелатности.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Максимални износ средстава који може остварити подносилац пријаве по овом програму и Програму „Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у својини Републике“, за текућу
годину износи:
1. за физичка лица................................................................... 500,00 КМ
2. за регистрована пољопривредна газдинства .................... 750,00 КМ и
3. за предузетнике и правна лица ...................................... 1.500,00 КМ.
2. УСЛОВИ И НАЧИНИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
Општи услови које подносиоци пријава за учешће у Програму треба да испуне су следећи:
- да обављају производњу ратарских и/или повртних култура на територији града Приједора на минималној површини обрадивог пољопривредног
земљишта од 0,5 ха за производњу ратарских и/или 0,1 ха за производњу повртних култура;
- да су посједници или закупци пољопривредног земљишта на територији града Приједора, минималне површине обрадивог пољопривредног земљишта од 0,5 ха за производњу ратарских и/или 0,1 ха за производњу повртних култура;
- да су извршили набавку сјемена ратарских и/или повртних култура у
текућој години, а до 15.05.2020. године, у износу од најмање 100,00КМ.
Посебни услови које подносиоци пријава за учешће у Програму
треба да испуне су следећи:
- да имају регистровано пољопривредно газдинство у АПИФ-у, у текућој
години;
- да имају регистровану пољопривредну дјелатност.
3. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За остваривање права на новчана средства по овом основу, уз пријаву
је неопходно приложити следећу општу документацију:
- доказ о извршеној набавци сјемена ратарских и/или повртних култура
- оригинални фискални рачун у износу од најмање 100,00 КМ;
- копију картице текућег/жиро-рачуна.
Поред опште документације, физичка лица, регистрована пољопривредна газдинства, предузетници или правна лица подносе следећу посебну
документацију:
1. Физичка лица
- копија посједовног листа или уговора о закупу пољопривредног земљишта закљученог прије расписивања Јавног позива, минималне површине
обрадивог пољопривредног земљишта од 0,5 ха за производњу ратарских и/или
0,1 ха за производњу повртних култура;
2. Пољопривредна газдинства
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства из текуће године
– АПИФ;
3. Предузетници или правна лица
- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства из текуће године
– АПИФ;
- копију рјешења о регистрованој пољопривредној дјелатности.
4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
године.

Крајњи рок за подношење пријава за учешће у Програму је 15.05.2020.

Уз пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом, као и
доказ о уплаћеној такси у износу од 2,00 КМ.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
5. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Јавни позив се објављује у недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној
табли Одјељења за привреду и пољопривреду, те на интернет страници Града
Приједора.
За све додатне информације потенцијални корисници се могу обратити
Градској управи Приједор (канцеларије број 16 и 19 или на бројеве телефона:
052/211-400, 245-143, 245-194).

Број: 02-40-1023/20
Датум: 30.04. 2020. године

“Козарски вјесник”

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић

године.

Крајњи рок за подношење пријава за учешће у Програму је 15.05.2020.

Уз пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом, као и
доказ о уплаћеној такси у износу од 2,00 КМ.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
5. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Јавни позив се објављује у недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној табли Одјељења за привреду и пољопривреду, те интернет страници Града
Приједора.
За све додатне информације потенцијални корисници се могу обратити
Градској управи Приједор (канцеларије број 16 и 19 или на бројеве телефона:
052/211-400, 245-143, 245-194).

Број: 02-40-1022/20
Датум: 30.04. 2020. године

30. април 2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић
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Ријеч стручњака

Ријеч стручњака

Изолација и одржавање социјалних
контаката, иду ли једно с другим!?
Корона вирус је најзначајније јавноздравствено питање широм свијета. Актуелна
здравствена криза приморала је надлежне институције да уведу рестриктивне
мјере с циљем превенције даљњег ширења заразе корона вирусом и очувања
физичког здравља. Међутим, у оваквој ситуацији не треба схватити олако важност одржавања менталног здравља. Причу о начинима одржавања менталног
здравља овај пут настављамо са психологом и психотерапеутом Зорицом Раилић Перић
■ Како видите ову ситуацију везану за нагли
прекид друштвених, породичних и пословних
контаката?

- Мјере социјалног дистанцирања отказале су велике друштвене догађаје, али исто тако
су и мање групе и организације
такође покренуле отказивање
догађаја и редовних активности. Мјеста окупљања људи су
затворена (угоститељски објекти, школе, позоришта, велики
тржни центри…). Многи људи
у овој ситуацији не раде или
су принуђени да раде од куће.
Све оно што је некада било уобичајено и наша свакодневица,
нагло је престало и социјални
контакт се из тих разлога свео
на минимум.

■ Шта остајање код
куће значи за већину
људи?

- Остајање код куће неким људима представља изазов и чак
угодну промјену. Ову ситуацију
виде као прилику за одмор од
напорног посла и обавеза које
су иначе имали. Другима ово
може бити, чак, драматичан
преокрет нормалног дневног
ритма и начина живљења. Многима је и сама промјена рутине
стресна, а затим притисак додају одвојеност, рестрикције на
кретање (одабране или задане),
боравак углавном у затвореном.
Стога је социјална подршка
веома важна. Веома је важно
остати у контакту са људима с
којима смо и прије пандемије
имали везу (породица, пријатељи, али и наше радне колеге
уколико смо запослени, дјеца са
својим школским другарима…).
Одређени период у изолацији
и одсуство обавеза и контаката свакако може представљати
одмор. Међутим, дешава се да
такво стање брзо изазива досаду, што може довести до нерасположења, раздражљивости
па чак и до неких облика агресивног понашања. Сматрам да
и наш тип личности може придонијети начину на који се боримо са изолацијом. Особе које су
затвореније, склоније свом унутрашњем свијету тј. интроверти
лакше ће прихватити нову ситуацију, јер је то у складу са њиховом природом. Они ће се окренути читању, гледању филмова,
занимацијама које нужно не
морају да укључују контакт са
другим људима. С друге стране,
активни, отворени, дружељубиви ће ово доживјети као велику
пресију, јер је то у супротности
у односу на оно на шта су иначе навикли те ће тражити начин
да у некој мјери задовоље своје
потребе.

■ Како објашњавате
важност потребе већине људи да буду у контакту са другима?

- Ако посматрамо хијерархију
људских потреба, у основи су
физиолошке потребе. Дакле потреба за храном, водом, сном.

14.

Ово знање нам дјелимично
може објаснити из којих разлога су људи “пустошили” трговине и због чега су појединци
правили велике залихе хране.
С друге стране, људи су ипак
првенствено социјална бића.
Једна од базичних људских
потреба је потреба за сигурношћу, љубављу и припадањем.
То се надовезује одмах послије
задовољења основних физиолошких потреба. Људи од самог рођења имају потребу за
остваривањем емоционалних
веза, а то се првенствено остварује физичким контактом, тј.
додиром између бебе и онога
ко води рачуна о њоју, у највише
случајева то је мајка па онда и
остали чланови породице.
У ситуацијама када је особа социјално изолована од других,
тијело ће то тумачити као опасност, тј. као пријетњу. Недостатак физичког и социјалног контакта повећава осјећај тјескобе,
напетости и нервозе те смањује
могућност да се што безболније
и адекватније изборимо са стресом.

ните и да бринете о њима.
Надлежне институције моле
и позивају на изолацију, а ми,
с друге стране, имамо захтјев
да се одржавају социјални контакти како би се то исто наше
здравље (ментално и физичко)
одржало. Како оба два захтјева
довести у равнотежу?
Данас је, на сву срећу, пуно лакше одржавање социјалних контаката него што је то било раније. Скоро свако домаћинство
има приступ интернету, већина
људи има мобилне телефоне
са различитим апликацијама
које омогућавају чак и виђење,
слање слика, видео снимака.
Размишљајмо о одржавању
контаката без угрожавања властитог и туђег здравља. Интересантно би било размишљати са
каквим бисмо се све проблемима сусретали да нам се ова си-

прекомјерно уживање у виртуалном свијету, смањује вријеме
и потребу за остваривањем контакта један на један, да смањује
емоционалну размјену (тешко
да ћемо путем порука пренијети како се у ствари осјећамо) и
смањити потребу и могућност
за физичким контактом или
додиром. Али ако је то једини
начин да не будемо изоловани
од наших ближњих, онда то свакако треба користити до момента док се не створе другачији
услови. Британски истраживачи и стручњаци сматрају да ће
једна од посљедица корона
вируса бити смањење учесталости директног физичког контакта, првенствено мисле на
грљење. Ја се топло надам да
су погријешили, јер сматрам да
је грљење физички контакт који
и те како представља значајан

раока вече и каже да су се она
и њени пријатељи јако добро
забавили. Куће су нам сад препуне намирницима, размјењујте
рецепте, слике ручка које правите. То су, у ствари, такозване
групе подршке. Прикључите се
онлајн групама за вјежбање уколико вас тај начин живота интересује. Разговарајте са својим
комшијама преко ограде или
балкона уколико сте у могућности. Свакако треба искористити
вријеме повезујући се с људима
с којима живимо, с члановима
наше породице. Ово вријеме
може се искористити за побољшање постојећих односа, за
практиковање низа активности
које можемо радити заједнички од кухања, преко неких креативних активности, до друштвених
игара.

туација десила прије појаве масовних медија и комуникације.
Овде је сад интересантан један
битан моменат. Прије појаве
корона вируса, психолози, психијатри, социолози су говорили
и упозоравали о штетности кориштења друштвених мрежа.
Истраживања су показала да
она увелико придоноси социјалној изолацији, што за собом
вуче друге проблеме (емоционална дистанцираност, повученост, неусвајање адекватних
стилова комуникације, повећавање агресивног понашања тј.
смањење прага толеранције на
фрустрације). А сада су електронски медији једини начин за
одржавање социјалних контаката. Дакле, имамо ситуацију
која мијења контекст и поглед
на друштвене мреже. О чему
се заправо ради!? Свакако да

облик емоционалне размјене те
да ћемо на тај начин показивати нашим најближима колико су
нам заправо недостајали.

■ Шта бисте нам поручили на крају?

■ Како видите недостатак социјалног контакта на раном узрасту?
- Дјеци и младима су нарочито
потребни социјални контакти,
примарно с породицом, а потом и с вршњацима, јер се њихов физички, емоционални и
социјални развој одвија управо
путем интеракција с другима.
Здрав социјални развој може
дјетету допринијети у бројним
другим подручјима, укључујући
језични и говорни развој (нема
језика без интеракције), изградњи самопоштовања, јачању
школских вјештина, рјешавању
конфликата, емпатији и др. Дакле, социјални дио развоја никако се не може изоловати од
цјеловитог развоја појединца.
Из тих разлога је потребно потицати одржавање контаката
дјеце и младих посебно са вршњацима. Ако сте у могућности,
омогућите им видеопозиве, јер
ћете на тај начин бар дијелом
задовољити начин комуникације лицем у лице.
Овде морам напоменути, иако
је важно одржавање социјалних контаката на том узрасту,
исто је веома важно ограничити
вријеме проведено пред малим
екранима због неких негативних
посљедица које оно може имати
ако се конзумира у превеликим
количинама.

■ Шта је са нашим најстаријим суграђанима?

- Надлежни свакако упозоравају
да су најризичније и најосјетљивије групе грађана особе преко
65 година живота. Социјална
подршка старим и изнемоглим
лицима је веома важна. Одржавајте контакт са вашим најстаријим члановима породице.
Довољан је један кратки телефонски позив како се они не
би осјећали запостављено и
заборављено, како би добили
информацију да их волите, ције-

30. април 2020.

■ Да ли бисте нам дали
неке практичне смјернице када је одржавање социјалних контаката у питању?

- Будите у контакту са својим
ближњима, то ће вам помоћи да
се осјећате мање усамљени. С
друге стране, смањићете осјећај
забринутости за њихово стање
и здравље, на крају испунићете
вријеме и утицати на смањење
осјећаја досаде и неиспуњености. Планирајте онлајн сусрете
са особама с којима сте се виђали редовно уживо - то могу бити
онлајн кафе, тематске вечери.
Моја рођака је организовала ка-

- Оно што сматрам увијек битним за нагласити јесте одговорно понашање. Слиједите препоруке и захтјеве надлежних и
одговорних институција. Колико
је важно да успоставите рутину
и ред у вашем дану, исто тако
је у реду да ту рутину зачините
малим “излетима”. У контексту
ове наше данашње приче, пронађите неку занимљиву онлајн
групу и прикључите јој се, забављајте се на начин на који то
досад нисте радили. То су мале
затворене групе у којима се
нећете осјећати блесаво и глупо
што радите нешто што иначе у
“стварном животу” никада не би.

Психолошко савјетовалиште
“Психолуминис”

“Козарски вјесник”

Читуље

Читуље

Посљедњи поздрав

Дана 3. маја 2020. навршавају се
двије године од преране смрти нашег

Посљедњи поздрав

Тужно сјећање

БОЈАНА (Борис) БАБИЋА
(1989 - 2018)

ДАНИЦА
КНЕЖЕВИЋ
(1928 - 25.4.2020)

ЂОРЂО
КНЕЖЕВИЋ
(1.5.2001 - 1.5.2020)

МИРКУ
(Милана)
БАБИЋУ
Од стрикана Бранка, стрине Љубице, брата
Љубише и снахе Kyleen
13475

Посљедњи поздрав

МИРКУ
(Милана)
БАБИЋУ
Од сестре Бранкице, зета Недељка, твоје
Јеце и твог звездаша и музичара Лазара
13475

Анђеле наш, двије године патње,
туге, бола и суза. Вољени никада не
умиру, а ми кажемо, ти ниси умро,
јер си превише био вољен. Док је
нас, живјећеш и ти.
Твоји најмилији

Од наше велике туге, већи је само понос што
смо ваши потомци.
Породица Кнежевић

13471

Дана 5.5.2020. године
навршава се 35 година
од смрти наше мајке

Дана 2.5.2020.
навршава се година
дана од смрти драгог
сина, оца и мужа

IN MEMORIAM

ЈАГОДЕ
(рођ. Пиљић)
ВРАБАЦ

РАНКА
ВУЈАСИНОВИЋА

ПЕТАР ШОБОТ
(2014 - 2020)

Са поштовањем, синови Слободан, Раде и
Миленко, снахе и унучад

Мајка Дана, кћерка Маја и супруга Аида

13469

13470

Ти си траг који се не брише, бол који се не може пребољети, туга
коју вријеме не лијечи, љубав коју смрт не прекида.
Твоји: Драгана и дјеца са породицама
13472

Дана 30. априла
2020. навршава се 20
година од смрти баке и
прабаке

Дана 29. априла 2020.
навршава се 14 година
од смрти драгог оца и
дједа

Посљедњи поздрав нашој колегици

АНЂЕ
ХРВАЋАНИН

МИЛЕ
ХРВАЋАНИНА
(1954 - 2006)

ДИЈАНИ ЈАВОР КАЛАБА
(1964 - 2020)

Увијек ћемо те се радо сјећати и чувати од
заборава.
Твој унук Предраг са породицом

С љубављу те се сјећамо, по доброти
памтимо, с поносом помињемо.
Син Ненад са породицом

Дана 30. априла
2020. навршава се 20
година од смрти баке и
прабаке

Дана 29. априла 2020.
навршава се 14 година
од смрти драгог оца и
дједа

АНЂЕ
ХРВАЋАНИН

МИЛЕ
ХРВАЋАНИНА
(1954 - 2006)

13468

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима
оних који те воле.
Унук Ненад са породицом
13468

13467

МАЛИ ОГЛАСИ
- Продајем кућу у Копривни, вода, струја, телефон, са 11 дунума земље.
Све информације на телефон 052/ 389 - 006 или 065/ 917 - 207 (10432)
- Хитно тражим намјештен двособан стан са централним гријањем (центар
града) за изнајмити на дужи временски период. Тел: 066 781 609
- Продајем пчелиња друштва на два ЛР тијела (наставка).
Цијена по договору.
Телефон: 065/801- 229

“Козарски вјесник”

Од радних колега
ЈЗУ Дом здравља Приједор

13467

Био си велик и племенит човјек у чијем срцу
је било мјеста за све нас.
Твој син Предраг са породицом

(13474)

30. април 2020.

13473

(001)

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!!!
15.

Огласи

Спорт

ФК „Рудар-Приједор“

ФК “Слoгa” Рaкeлићи

НАСТАВЉА СЕ УНАПРЕЂЕЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Ни у вриjeмe принуднe
пaузe изaзвaнe eпидeмиjoм кoрoнa вирусa,
нe сjeди се скрштeних
руку, поручују из ФК
„Рудар-Приједор“.
Иaкo
су свe фудбaлскe aктивнoсти
зaбрaњeнe,
рaдници зaпoслeни нa
oдржaвaњу
стaдиoнa,

уз
пoмoћ
пojeдиних
трeнeрa и рaдникa из
aдминистрaциje
Клубa,
рaдe кaкo би свe билo
спрeмнo
зa
нaстaвaк
фудбaлских aктивнoсти.
Срeђуjу сe тeрeни нa
грaдскoм те стaдиoнимa
“Суви
Приjeдoр”
и
“Љубиja”.
Пoстaвљене

су нoвe прскaлицe зa
нaвoдњaвaњe, а срeђене
су и oгрaде на теренима.
Из
приједорског
прволигаша
поручили
су да већ сад све
изгледа много боље те
да ће спремно дочекати
наставак такмичења.

НAСTAВЉAJУ РAДOВE
НA ИНФРAСTРУКTУРИ
У ФК “Слoгa” из Рaкeлићa искoристили су пaузу у тaкмичeњу, изaзвaну
eпидeмиjoм вируса корона, дa унaприjeдe инфрaструктуру
Клубa.
Урeђaнo je дoстa у овом
спортском
колективу.
Озидaнe су свлaчиoницe
сa тушeвимa и тoaлeтимa,
те службeнe прoстoриje.
- Прoвeдeнa je инстaлaциja зa струjу и вoду,
нaбaчeнe су прoстoриje
и пoстaвљeнa кeрaми-

Ускoрo нaстaвaк рaдoвa

Фарбају се ограде

... и постављају нови системи за
наводњавање терена

Е-спортови и корона вирус

ОКРШАЈИ НА
ВИРТУЕЛНОМ ТЕРЕНУ
Спорта нема, зауставила га је пандемија (осим
фудбала у Бјелорусији,
али то је ендемска појава). То смо апсолвирали. Стара народна каже:
“Док се једном не смркне, другом не сване”.
Ако се традиционалном спорту смркло, еспортовима је и те како
свануло, и то најсјајније
сунце. Иако ће неки

рећи да је термин еспорт само синоним за
играње видео-игрица, у
питању је озбиљна индустрија. Томе у прилог
иду бројке које кажу да
су е-спортови, у току
прошле године, обрнули
преко једне милијарде
америчких долара. Не
треба да чуди што су
се у времену кад стручњаци препоручују да

И професионалци учествовали

будемо у кућама, многи
окренули управо видео-играма. Па и многи
спортисти. Тако су тенисери Рафаел Надал
и Енди Мареј одиграли
онлајн меч. Британац се
потрудио да угођај буде
комплетан, па је чак
стењао приликом удараца. А све има и хуманитарну димензију, јер
је у питању турнир којим
се прикупљају средства за помоћ у борби са
епидемијом у Шпанији.
Најбоље пролазе љубитељи ауто-спортова,
јер су на ТВ-у могли
видјети виртуелне трке
“Формуле 1” и америчког NASCAR-a. Све је
ту, чак и коментатори,
којима је ово добро
дошло да не захрђају.
За бициклисте то није
само забава. Напротив,
у питању је озбиљан
тренинг, јер се на бициклу за тренинг морају
заиста окретати педале.
Опет, у бициклизму се
појавио и први случај
е-допинга, или варања
у онлајн спортовима.
Очекивано, рећи ће
многи.

Урeђeнe свлaчиoницe и службeнe прoстoриje

кa. Урађена je кoмплeт
стoлaриja зa дoњи спрaт.
Купљeни су блoкoви зa
гoрњи спрaт, a рaдoви
ћe ускoрo крeнути - најавио je прeдсjeдник Клуба
Гoрaн Буjић.
Штo сe тичe сaмoг тeрeнa,
нaпрaвљeнe су кућицe
зa рeзeрвнe игрaчe. Из
“Слoгe” су сe зaхвaлили
Грaдскoj упрaви, кao и
другим спoнзoримa, нa
пружeнoj пoдршци.
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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.
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