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поручи се поштују до са корона
али и да ло ширење виру
се сузби

ПРИЈЕДОРСКИ
ВОЋАРИ И
ОМЛАДИНЦИ
УКЉУЧЕНИ У
БОРБУ ПРОТИВ
КОРОНЕ

У ПРИЈЕДОРУ НЕМА ОБОЉЕЛИХ,
ПОД НАДЗОРОМ 583 ЛИЦА
- Позивам све грађане да поштују мјере, јер ће у супротном надлежни органи спроводити оштре санкције. Посебно се то односи на лица која треба да
буду у изолацији - рекао је у четвртак командант Штаба Миленко Ђаковић
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ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА

ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТЕЛЕФОН: 052 225 755

Муке привредника

ОД КОРОНЕ
“ОБОЛИЈЕВА”
И ПРИВРЕДА

Настава на даљину:
Позитивне реакције
основаца
ОНЛАЈН НАСТАВА
ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
ПОЧИЊЕ 23. МАРТА
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Штаб за ванредне ситуације

У ПРИЈЕДОРУ НЕМА ОБОЉЕЛИХ
ОД ВИРУСА КОРОНА

Према
подацима
са посљедњег засједања
Градског
штаба за ванредне
ситуације, прије закључења овог броја
(19. марта), у Приједору није било
обољелих од вируса
корона. Под надзором се налазило 583
лица, док је 14 изашло из надзора
Командант Штаба Миленко Ђаковић поручио је грађанима да
не треба стварати панику, али
да треба да се поштују прописане мјере како би се сузбило
ширење заразе. Он је истакао
да постоје појединци који се не
придржавају одлука Штаба.
- Имали смо специфичан случај
човјека који је дошао из иностранства и који је имао обавезу да се пријави како би био у
систему надзора. Међутим, он
је из Новог Града са породицом
дошао у Приједор. Ми смо га
овдје затекли и провели потребну процедуру. Такве случајеве
ћемо ускоро одвајати каранти-

ном, док се не утврди о чему се
ради, без обзира на то одакле
ко долази - рекао је Ђаковић.
Он се захвалио свима који учествују у провођењу прописаних
мјера, прије свега здравстве-

ним радницима те лицима која
учествују у дезинфекцији града.
Такође, Ђаковић се захвалио
грађанима који поштују прописане мјере.
- Позивам грађане да воде ра-

чуна о свом понашању у овој
ситуацији, нарочито оне који то
досад нису чинили. Надлежни
органи, инспекције и Комунална
полиција ће почети предузимати оштре мјере за сваког поје-

динца који не поштује наредбе
Штаба. Нарочито за оне који би
требало да буду у изолацији, а
то нису и шетају се градом - напоменуо је Ђаковић, додајући
да појединац сад не може бити
изнад осталих грађана.
Он је напоменуо да су све мјере Градског штаба усклађене са
онима које је донио Републички
штаб за ванредне ситуације.
Све особе које су биле под
здравственим надзором, доброг
су здравственог стања, рекла
је начелница Хигијенско-епидемиолошке службе приједорског
Дома здравља др Милица Отковић.
- Позивам грађане који се
враћају из иностранства, а
евентуално не добију рјешење
о изолацији, да се јаве Хигијенско-епидемиолошкој служби, на
бројеве које имају на веб страници Дома здравља. За све
наше суграђане под медицинским надзором, опремили смо
амбуланту у Орловачи. Ту ће се
моћи прегледати, али се прије доласка морају телефонски
најавити - рекла је Отковићева.
Oнa je joш jeднoм aпeлoвaлa нa
стaнoвништвo дa сe придржaвa
прoписaних мjeрa, нaрoчитo
кaд je у питaњу oдржaвaњe хигиjeнe.

З. Ј.

ПРИЈЕДОРСКИ ВОЋАРИ УКЉУЧЕНИ ОДЛОЖЕНА 35. СЈЕДНИЦА
У БОРБУ ПРОТИВ КОРОНЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Дуратовић: одборници на располагању Штабу
Са састанка
Појава вируса корона ујединила је грађане. Да је
тако, увјерили су нас и
приједорски воћари, који
су се ставили на располагање становништву, а
њихов рад базираће се,
углавном, на дезинфекцији јавних површина, како
градских, тако и сеоских.
- Ту је доста наших воћара,
који имају технику и машинерију, тако да се надам
да ћемо допринијети томе
да се ситуација држи под
контролом - рекао је Младен Марјановић, предсједник Удружења воћара града Приједора.
Поред воћара, на располагању су и млади, који
су основали
Волонтер-

2.

ски центар. Они којима је
потребна помоћ, могу их
контактирати на број телефона 065/300-830, рекао
је Радован Ђаковић, секретар приједорског Омладинског савјета.
- Тренутно нас има 25. Доносићемо намирнице старијим људима, а спремни
смо и да помогнемо у дезинфекцији. Ту смо за све
што буде потребно - истакао је он.
Солидарност је најбитнија
у овој тешкој ситуацији,
сматра Златко Ритан, шеф
Радне групе за дезинфекцију. Битно је, каже, да се
сви заједно боримо против
овог опасног вируса.
- У наредном периоду

ћемо набавити нове машине, прскалице и средства
за дезинфекцију, тако да
ћемо ову радну снагу искористити за прскање јавних
површина. Планирамо да
све површине буду дезинфиковане и да на тај начин
онемогућимо вирусу да
напредује - додао је Ритан.
Из Штаба за ванредне
ситуације још једном су
позвали грађане да се
придржавају свих мјера
забране. То се посебно
односи на оне који су у
изолацији. Комунална полиција вршиће провјеру
таквих лица и уколико их
не затекне у кући, слиједе
санкције.
Б. Дакић

Због вируса корона отказана је 35. редовна сједница Скупштине града
Приједора, која је требало
да буде одржана у сриједу.
Градоначелник Приједора
Миленко Ђаковић, након
што је повукао свих 38 тачака дневног реда, позвао
је на отказивање сједнице
ради заштите здравља
становништва, одборника
и службеника у Градској
управи, а поштујући мјере
Владе Републике Српске
о увођењу ванредне ситуације. У понедјељак је,
након разговора са градоначелником, руководство
Скупштине
предложило
да се сједница ипак одржи,
али само са двије тачке
дневног реда, од којих би
једна била информација о
стању у Приједору у вези
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са вирусом корона. Друга тачка био би Програм
мјера за спречавање и
сузбијање, елиминацију и
ерадикацију заразних болести на подручју града
Приједора за 2020. годину. Ипак, након додатних
консултација, донесена је
одлука да се засједање
одгоди. Све је појаснио
предсједник градског парламента Мирсад Дуратовић.
- Након сједнице градског
Штаба за ванредне ситуације и консултација које
смо обавили са градоначелником, и на његову
препоруку као команданта Штаба, те разговора са
шефовима одборничких
клубова, донијели смо одлуку да одгодимо сједницу
- рекао је Дуратовић.

Дио особља Скупштине
града, које спаде у ризичну категорију, остаће код
својих кућа до 23. априла,
додао је Дуратовић. Ипак,
Скупштина наставља са
радом и, уколико буде потребе, одржаће засједање.
Кад је у питању доношење
одлука које су битне за
спречавање ширења вируса корона, а које су у
надлежности Скупштине,
одборници су спремни да
у било које вријеме закажу
посебну сједницу, појаснио
је предсједник Скупштине
града. Дуратовић је додао
да су се одборници с којима је разговарао ставили
на располагање Штабу за
ванредне ситуације, као
волонтери или на неки
други начин.

З. Ј.

“Козарски вјесник”
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ОД КОРОНЕ «ОБОЛИЈЕВА» И ПРИВРЕДА
Нико не може да каже докад ће ова ситуација потрајати

Новонастала криза изазвана пандемијом вируса корона, уколико буде потрајала, могла би
донијети велике проблеме привредницима. У Привредној комори Републике Српске очекују усвајање мјера које ће олакшати проток робе, а самим тим и несметану производњу
Проглашавањем ванредне ситуације у Републици Српској, сва
предузећа, а посебно она која
се баве производњом хране и
хемијских препарата, имају обавезу да подмире потребе становника у Српској, јер су неке
земље већ забраниле извоз
управо ових производа, рекла
је Дијана Ђаковић, руководилац
приједорске Канцеларије При-
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вредне коморе (ПК) Републике
Српске. Она је додала да нема
потребе за паником, јер ће маркети бити снабдјевени. Најавила је усвајање нових мјера које
ће помоћи привредницима који
извозе робу или увозе сировину
из иностранства да несметано
обављају производњу.
- У Привредној комори радимо
дубинску анализу како бисмо
имали подлогу за доношење
одређених мјера. Очигледно је
да су овом пандемијом погођена извозна предузећа, односно
предузећа која извозе у земље
Европске уније, али погођена
су и предузећа која увозе репроматеријале и сировине из
тих земаља. С тим у вези, ПК је
интензивно водила преговоре
са институцијама на државном
нивоу, то су разговори између
држава, и можемо рећи да су
тензије већ мало спласнуле.
Одређени промети роба успостављени су између земаља
уз адекватне мјере заштите. То
значи да се на граничним прелазима строго врше контроле
терета, превозника и камиона рекла је Ђаковићева.
По њеним ријечима, дјелатности које су највише погођене
овом кризом су угоститељство,
туризам и саобраћај, али и сви
други који извозе производе или

“Козарски вјесник”

увозе репроматеријале. При- ци уговорену производњу и то
вредна комора већ је дала неке ћемо радити лаганим темпом,
приједлоге помоћи привредни- да би сагледали како ће тећи
цима.
ова ситуација и да не отпушта- Рачунамо да ће поновни про- мо раднике. Једноставно да се
мет роба између држава успо- прилагодимо стању. У сталној
ставити производњу у конти- смо комуникацији са ино-партнуитету, а што се тиче ПК и нерима како би нашли најопопштих мјера које ће се доно- тималније рјешење - рекао је
сити за сузбијање посљедица Пехлић.
ове пандемије, наши су захтје- Горан Бојић, власник и директор
ви да се уводе грејс периоди за љубијског „Елкера“, „Инвинг инплаћање обавеза по завршном вест инжењеринга“ и „БГ Енеррачуну, да се уведе грејс период го тима“, подсјећа да све линије
за кредитна задужења или, чак, снабдијевања воде путевима
посебне кредитне линије које Европске уније, Србије и остаби биле бескаматне или под лих земаља у окружењу, што је
врло повољним условима, како у актуелној ситуацији значајан
би привредници могли санира- проблем. Дјелић наде буди дети штете од посљедица пандеблокада више стотина
мије - рекла је Ђаковићева.
камиона који ће,
У
Приједорском
након
трија“Cromexu”, предузећу
же, под поза обраду метала
лицијском
Дјелатности
које
чија производња
пратњом
углавном иде на
су највише погођене к р е н у т и
ино-тржиште, за- овом кризом су угостипут БиХ,
сад раде несмеСрбије,
тано. Имају до- тељство, туризам и сао- Ц р н е
вољно сировине, браћај, али и сви други Г о р е ,
а производе ће,
Бугарскоји извозе производе ке.
како каже дирекТако
или увозе репромате- би третор Енес Пехлић,
лагеровати. Пробало бити
ријале.
блема би могло бити
до даљњег.
Бојић истиче
да су рефлексије раније блокаде већ видљиве на домаћој привреди.
- Пошто су привреде из тих земаља из којих се ми снабдијевамо (Италија, Аустрија, Њемачка...) помало заустављене
и стале, негдје више, негдје
мање, очекујемо да ће се то
одразити и код нас, што ће отежати производњу, а самим тим
и испоруке крајњим корисницима - каже Бојић и додаје да се,
:
ћ
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л
Енес Пехбити
кад је ријеч о његовим фирмае
ћ
з
о
изв
ма, већ осјети недостатак рен
е
ћ
е
м
е
ор
проматеријала.
увелико п
- Већ недостају обојени метали
који требају стићи из Србије гдје
ако ова криза потраје.
су на снази већ познате мјере и
- У овом тренутку имамо изолација за стране држављаодређену количину материјала не 28 дана, кад улазе у Србију.
за несметано функционисање Из Италије недостају метали,
производње, које смо обез- и ту смо у највећем хендикепу.
биједили већ раније, невезано Немамо другог извора снабза тренутну ситуацију. Произ- дијевања. Били смо годинама
водња је у току, мада је извјесно везани за њих. Тако да ће се
да ће извоз бити увелико поре- морати наћи разумијевање за
мећен. Међутим, постоји алтер- наше тендерске испоруке које
натива смањења производње. су везане роковима. Од Владе
Вјерујемо да до тога неће доћи, РС очекујемо да да препоруке
имамо за наредних пар мјесе- уговорним органима да буду
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ојић:
Горан Бтатак
с
недо
осјетан материјала
репро
флексибилнији у самим роковима, како би се то могло стићи
- наглаша Бојић који очекује
разумијевање за домаће про-

извођаче. Он истиче да поштује
препоруке Републичког штаба
за ванредне ситуације. Пооштрене су хигијенско-санитарне мјере, а запослени који се не
осјећају добро, под надзором су
или у кућној изолацији. Оно што
брине је што нико привредницима не може да каже докад ће
ова ситуација потрајати. Бојић
није оптимиста. Каже да очекује значајан пад производње,
али и снабдијевања тржишта.
Значајно мања потрошња, па и
на тржиштима ЕУ, могла би се
одразити и на домаћи терен. Од
тога колико ће стање изазвано пандемијом вируса корона
трајати, зависиће и укупан пад
привредне активности.

П.Ш. и М.З.

Мали предузетници
траже помоћ
надлежних
Предузетничка комора Приједор у потпуности подржава
све активности и мјере штабова за ванредне ситуације у
циљу заштите здравља становништва, но с друге стране
упозорава надлежне - од локалног преко републичког до
бх. нивоа - да помогну малим
и средњим предузетницима
да опстану.
- Као најрањивија категорија
у
пословном
смислу, мали
предузетници
су у изузетно
тешкој
сит уацији
- наглашава Ранко
Зго-

дић, предсједник Управног
одбора Подручне занатскопредузетничке коморе Приједор.
Додаје да их безмало чуди
што свог представника немају у Штабу за ванредне ситуације како би заједно могли
искординирати неке активности, у смислу на који начин и
како помоћи малим привредницима. Згодић напомиње
да су припремили два дописа
која одлазе на адресе Владе РС, Министарства, Републичке коморе, али и начелницима општина ове регије
те Града Приједора. Између
осталог, траже мораториј на
отплату кредита, брзу помоћ те разумијевање локалних заједница. Без помоћи
надлежних, најмање половина малих предузетника
би, по Згодићевим ријечима, могла престати функционисати. У
Приједору има 1.480
малих предузетника
који
запошљавају
око 4.500 радника.

М.З.

3.

Друштво

Друштво

Aуто-пут Приjeдoр - Бaњa Лукa:

ГРAЂAНИ УПOЗНAТИ
О КOРEКЦИJAМA
ТРAСE

Град Приједор по трећи пут
обновио сертификат БФЦ

Поред традиционалне, град ће упоредо
развијати дигиталну индустрију

Наставља се комуникација
Прeдстaвници Институтa зa грaђeвинaрствo из Бaњaлукe
састали су сe сa
прeдстaвницимa мjeсних зajeдницa кoje
сe нaлaзe нa трaси
aутo-путa
Приjeдoр
Бaњaлукa,
кaкo
би их упoзнaли сa
кoрeкциjaмa кoje су
oдрaђeнe нa прojeкту oвe сaoбрaћajницe
и кaкo би чули примjeдбe и приjeдлoгe
кaкo би сe дoшлo дo
нajoптимaлниje трaсe.
Примjeдбe сa jaвнe
рaспрaвe узeтe су у oбзир и oнo штo je билo
мoгућe,
имплeмeнтирaнo je у прojeкaт
кaкo би oн биo штo
квaлитeтниjи,
рeкao
je Mилaн Teшaнoвић,
сaoбрaћajни инжињeр
Институтa зa грaђeвинaрствo Бaњa Лукa.

Oн je нaглaсиo дa сe
трудe дa брoj oбjeкaтa
кojи ћe сe рушити будe
штo мaњи, aли дa je
aутo-пут
грaђeвинa
кoja сe нe мoжe изгрaдити, a дa сe нe уклoни ниjeдaн oбjeкaт.
- Oнo штo смo сaд
прeзeнтoвaли je мнoгo
бoљa вaриjaнтa. Узeли смo у oбзир вeћи
брoj примjeдби и пoзитивo их риjeшили.
Нaстojaли смo дa мaксимaлнo изaђeмo у сусрeт грaђaнимa, кaкo
би брoj oбjeкaтa зa
рушeњe биo свeдeн нa
минимум те да би изгрaдњa aутo-путa штo
мaњe
нaрушaвaлa
функциoнисaњe
стaнoвништвa нa тoм
пoдручjу - рeкao je oн.
Грaдoнaчeлник Приjeдoрa
Mилeнкo
Ђaкoвић рeкao je дa

сe кoмуникaциjoм измeђу грaђaнa и прojeктaнaтa мoжe дoћи дo
нajбoљeг рjeшeњa.
- Сви прeдстaвници мjeсних зajeдницa имaли су прилику
дa пoстaвe питaњa и
дa дoбиjу oдгoвoрe.
Њихoвa кoмуникaциja
сa Институтoм ћe сe
нaстaвити. Искрeнo се
нaдaм дa сe приближaвaмo нajoптимaлниjoj трaси путa, кojи
ћe бити oд интeрeсa
зa лoкaлну зajeдницу
и нajвeћи диo стaнoвиштвa - пoручиo je
грaдoнaчeлник.
Овом сaстaнку присуствoвaли су и прeдстaвници кинeскe кoмпaниje „Шaндoнг“, кojи
ћe грaдити oву диoницу aутo-путa.

З. Ј.

Град Приједор добио је трећу
сертификацију за БФЦ стандард повољног пословног
окружења и тиме задржао високо мјесто у Босни и Херцеговини по питању амбијента за
привлачење директних инвестиција. Ово је на конференцији
за новинаре прошле седмице
изјавио градоначелник Приједора Миленко Ђаковић, након што је на адресу Градске
управе стигао нови сертификат БФЦ-а. Ђаковић је истакао
да је Приједор први град у БиХ
који је добио овај престижни
сертификат намијењен градовима и општинама са повољним пословним окружењем, те
додао да је испуњено 90 одсто
захтјева БФЦ стандарда и да
је реализовано свих 100 одсто
елиминационих критеријума.
- У оцјењивању је истакнута
предност нашег града у односу на све остале у РС односно БиХ, а то је увођење елек-

САНИРАН ПУТ ГОРЊА
ЛАМОВИТА - ГОЛА ПЛАНИНА
Уређен је и саниран
пут који Горњу Ламовиту спаја са Голом
планином. То је од великог значаја за мјештане овог дијела града, јер ће, како кажу,
моћи несметано да
обављају пољопривредне и друге радове
- Ово је веома битан пут
за егзистенцију мјештана.
Они на Дугим њивама косе
траву, која им служи за исхрану стоке. Ово је претежно сточарски крај - рекао је
Далибор Лајић, предсједник

4.

Са терена
Савјета мјесне заједнице
Горња Ламовита.
Ову дионицу обишао је и
градоначелник
Приједора

Миленко Ђаковић. Он је рекао да су из градског буџета
издвојена одређена средства за уређење поменутог
путног правца.
- Мени је задовољство што
смо им помогли, јер ово значи и рјешавање проблема
путне инфраструктуре, али
и отклањање проблема који
настају због великих киша додао је Ђаковић.
Ово је, према његовим
ријечима, један од начина
одбране од поплава града
Приједора.
Б. Дакић

20. март 2020.

тронске управе. Иако је један
од услова БФЦ испуњеност и
политичка стабилност, сви запослени Градске управе уложили су додатне напоре да
докажу да се континуираним
радом може превазићи и могућа нехармонична ситуација
политичких представника у
скупштини на локалном нивоу
- нагласио је Ђаковић.
По његовим ријечима, наредни
циљеви су увођење напредног комуникацијског система
е-грађанин, као и софтвера за
управљање имовином града.
Ђаковић је нагласио да ће,
поред традиционалне, град
упоредо развијати и дигиталну
индустрију.
- Ми ћемо у овом смјеру наставити и даље. Приједору
су потребна нова, квалитетна
радна мјеста и то ће се постићи развојем привреде која
је, прије свега, производно и
извозно оријентисана, раз-

војем креативне индустрије у
нашем граду, што је започето
у Пословном центру поред Индустријске зоне «Целпак», са
жељом да све те фирме које
се оснивају буду даљи стимуланс и иницијални елемент
за развој даљих облика индустрије савременијег типа. У
будућности ће доносити веће
зараде нашим радницима - рекао је Ђаковић.
По ријечима Мирјане Остојић,
вође тима за БФЦ сертификацију, Приједор је у овај процес
укључен још 2013. и сматра се
пиониром БФЦ-а.
- Са поносом можемо да кажемо да је мало градова који су
приступили трећој ресертификацији, с обзиром да је ријеч о
новом стандарду који је недавно измијењен. Овај нови сертификат вриједи три године,
уз редовне контроле које ћемо
имати - рекла је Остојићева.
П. Ш.

Фонд ПИО

ОБУСТАВА РАДA СА
СТРАНКАМА У СЛУЖБЕНИМ
ПРОСТОРИЈАМА
Фонд за пензијско-инвалидско осигурање /ПИО/
Републике Српске обуставља рад са странкама у службеним просторијама, одлучио је Штаб
за ванредне ситуације
Фонда. У складу са овом
наредбом, обуставља се
рад са странкама у централној служби и шест
филијала Фонда, те 54
пословнице до укидања
ванредне ситуације. Директор Фонда Младен
Милић новинарима је
рекао да је Фонд, упркос
свих упозорења, молби
и предузетих мјера, у понедјељак и уторак имао
много више посјета него
што је просјечно дневно
имао прије увођења ванредне ситуације.
“Забрињавајуће је да је
у готово свим филијалама након увођења мјера,
када смо ограничили

улазак максимално три
странке у шалтер-салу,
долазило чак и до вербалних конфликата, а
анализе су показале да
је највећи број тих људи
долазио, а да није било
готово никакве потребе”,
рекао је Милић.
Он је навео да је неколико радника Фонда у
самоизолацији, на препоруку породичних љекара. Милић је додао да
је у три случаја ријеч о
радницима Фонда чији
су чланови породице боравили у иностранству и
дошли из кризних подручја, те о два радника која
су боравила у Мађарској, односно Турској. Он
је нагласио да на снази
остају све раније предузете мјере које за циљ
имају заустављање и
спречавање ширења вируса корона. Милић каже

да ће стручне службе
Фонда обрадити све
примљене захтјеве.
“Захтјеве за остваривање права на старосну,
породичну и инвалидску
пензију треба упућивати
поштом и биће рјешавани у складу са Законом
о управном поступку”,
навео је он.
Милић је подсјетио да је
Фонд у потпуности прекинуо даље вјештачење,
односно рад за оцјену
радне способности.
“Уколико ситуација буде
налагала, наши љекари-вјештаци одређених
грана медицине биће
стављени на располагање
Министарству
здравља и социјалне
заштите Републике Српске”, додао је Милић.

СРНА

“Козарски вјесник”

Тим поводом

Тим поводом

Демократски народни савез

НЕПРИХВАТЉИВИ ПОЛИТИЧКИ СТАВОВИ
ВОЂЕНИ РИЈЕЧЈУ “ГЕНОЦИД”

- Кључни разлог због којег је ДНС био против избора Мирсада Дуратовића на мјесто предсједника
приједорске Скупштине је тај што не дијелимо исте
вриједности у погледу и прошлости и садашњости,
а вјероватно и будућности - рекао је Драгутин Родић, предсједник Градске организације ДНС-а Приједор на конференцији за новинаре

Родић је то поткријепио низом
Дуратовићевих изјава у претходном периоду, по којима он
није био фактор који је дјеловао
на укупну стабилизацију односа
у Приједору.
- Када погледате његово политичко дјеловање годинама уназад, онда ћете видјети да се,
када је био у Странци за БиХ,
залагао за БиХ без ентитета.

Када су у питању надлежности
РС и истинске вриједности РС,
мислим да ни близу не дијелимо
исте ставове. Много је било његових изјава и када је конкретно
Приједор у питању. Поготово о
свему ономе што се, нажалост,
дешавало у вријеме рата. ДНС
сматра да треба одати почаст
свим невино страдалим, али
причати о томе да је Приједор

геноцидан град у разним приликама и радити оно што не чини
укупну стабилност односа у
Приједору, није нешто што буди
оптимизам у наредном периоду - додао је Родић и нагласио
да на челу Скупштине треба
да буде неко ко има капацитет,
који излази из политике његове странке и политике њега као
појединца, а не по задужењу
већине одборника.
Коментаришући
скупштински
живот, Родић сматра да су стабилни политички односи много
битнији од кадровских питања.
- Потпуно је нама јасно да скупштинска већина, прије свега,
то ради да себи створи добре
претпоставке за предстојеће
изборе. Међутим, не мислим
да једно кадровско рјешење
мијења укупну свијест грађана,
тако да ћемо видјети да ли је
то позитиван или негативан потез који поједини чине. Много је
ту политичких обрачуна, мало
се ради о озбиљним темама и,
нажалост, сједнице Скупштине
су претворене више у ријалити
шоу, него што је то озбиљна политичка прича у складу са политичким дијалогом и политичком
етиком - додао је Родић.
Он је нагласио да је циљ већине
био да се буџет стави под контролу Скупштине, те да он није ни
стабилизациони, ни развојни,
већ интересни, у циљу одржавања скупштинске већине.
Златко Ритан, замјеник предсједника Градске организације

ДНС-а Приједор, рекао је да се
на политичкој сцени у Приједору
одвија политичка трговина која
у пуној мјери занемарује српске
националне интересе у овом
граду.
- ДНС је 15 година градио суживот међу свим народима у овом
граду на умјерености и тражењу
заједничких интереса свих народа. За ДНС не могу бити прихватљиви политички ставови
који се воде ријечима “геноцид”,
“злочиначка организација”, “фашизам” и слично. Док је очигледно новој владајућој већини
потребно уништити све што је
грађено 15 година да би, наглашавам, дошли искључиво до
својих личних интереса - додао
је он.
Политика борбе за смјену директора “Козарског вјесника”
Зорана Совиља доведена је
на ниво личног обрачуна, под
опаском “за слободне медије”,
рекао је Ритан. - Можда бисте и
смијенили директора “Козарског
вјесника”, али не можете док
ваш кадар у шестој деценији не
заврши факултет - поручио је
Ритан скупштинској већини.
Горан Предојевић, шеф Клуба
одборника ДНС-а у Скупштини
града Приједора, рекао је да на
посљедњим засједањима није
донесена ни једна одлука која је
од интереса за Приједор и његове грађане.
- И даље се бавимо кадровским питањима и рјешењима.
С тим да су сада промијенили

НЕОПХОДНА СТАБИЛИЗАЦИЈА СДС-а

- Локални избори су на прагу и морамо наћи начин да
постанемо, као што смо и раније били, кредибилан
партнер свим нашим политичким ривалима - поручио
је Борислав Марић на конференцији за новинаре
Скупштина града Приједора у посљедњих годину дана најмање
личи на оно што би требало да
буде, а то је да доноси законом
утемељене одлуке које су и које
би требало да буду на добробит грађана који плаћају порезе, оцијенио је одборник СДС-а
у Скупштини града Приједора
Славко Шврака на конференцији
за новинаре Градског одбора ове
странке у Приједору. Осврнувши
се на избор новог предсједника
Скупштине Мирсада Дуратовића,
он је истакао да је нелогично да су
новог предсједника изабрали одборници из реда српског народа, а
да за његов избор није гласао ни
један одборник Бошњак.
- Акт којим је дошло до смјене ранијег предсједника Скупштине и

“Козарски вјесник”

именовања новог потписало је 16
одборника из реда српског народа.
Зар није симптоматично да представника из реда бошњачког народа не предлажу и бирају Бошњаци? Због чега су четири Бошњака
изашла из скупштинске сале приликом гласања? Ко је њега предложио, ако предлагач Далибор
Грабеж тврди да је то био приједлог Демократске фронте чији је
једини представник у Скупштини
управо Дуратовић. Да ли је он то
сам себе предложио? - запитао је
Шврака, додајући да је Дуратовић
протеклих годину дана био смисао
рада и начина вођења политике у
граду Приједору од стране скупштинске већине.
Учестали напади на директора
и информативну кућу “Козарски

вјесник” од стране народног посланика Милана Тубина нису став
Градског одбора СДС-а већ његов
лични став, истакла је Јована Панић, шеф Клуба одборника СДС-а
у Скупштини града Приједора.
- Господин Тубин не заступа генерално став СДС-а. Сви знамо
да он ради са СНСД-ом. Он само
руши углед Српске демократске странке и овим путем се јавно ограђујем од таквог наступа
и напада на «Козарски вјесник” и
директора ове куће, као што смо
осудили и напад на предсједника Бораче организације - рекла је
Панићева. Члан Главног одбора
Српске демократске странке Борислав Марић очекује стабилизацију
унутар редова ове политичке партије, како у Приједору тако и шире,
како би она постала кредибилан
политички фактор.
- Настојаћемо да у оквиру Странке
нађемо најбоље рјешење, локални избори су на прагу и морамо
наћи начин да постанемо, као што
смо и раније били, кредибилан
партнер свим нашим политичким
ривалима. Са некима ћемо остати ривали, а са некима ћемо, вјероватно, правити неке договоре.
У том циљу стабилизација СДС-а
је неопходна како би могли бити
врло важан политички фактор у
Приједору - нагласио је Марић.
Конференција за новинаре четири одборника Српске демократске
странке и члана Главног одбора
СДС-а одржана је на Тргу мајора
Зорана Карлице, јер им је још раније актуелни предсједник Градског одбора Милан Тубин забранио улазак у страначке просторије.

П. Ш.
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тезу да за све оно што се ради
мимо Пословника, Статута и
Закона смо криви ми из ДНС-а,
зато што указујемо на то и зато
што се подижу поједине тужбе.
Можда немамо довољно простора на појединим медијима,
али имамо вољу и енергију да
привучемо много младих и академских грађана и врло добро
знамо шта радимо - додао је
Предојевић.
Родић је негирао поједине тврдње “да ова странка нема намјеру да подржи младе људе,
те да су у ДНС-у људи од 60 година, па надаље, који су на челу
те политике и не дају довољно
афирмације младим људима”,
наводећи да ДНС води конзистентну политику, те да ће вријеме показати како ова странка
брине о младим људима и колику ће шансу добити. Додао је
да свакодневно раде на јачању
структура ДНС-а, те да ће и убудуће водити исправну политику.
Овом приликом је речено да ће
ДНС на предстојећим локалним
изборима имати кандидата за
градоначелника Приједора и самосталну одборничку листу, те
да је ово јединствен став комплетне организације ДНС-а у
Приједору. “Сматрамо да имамо
кадровску снагу и потенцијал да
на тим изборима побиједимо и
да у Приједору наставимо континуитет политике ДНС-а”, речено је на конференцији за новинаре.

М. Шодић

МЛАДИЋ
ПРЕМИНУО ОД
ЗАДОБИЈЕНИХ
ПОВРЕДА

У трагедији која се догодила
у понедјељак око 11 часова
и 30 минута на магистралном путу Приједор - Нови
Град, у Рашковцу, тешко је
повријеђен Марко М. (26)
из Приједора, који је недуго
потом преминуо у Болници
„Др Младен Стојановић“.
Он је као пјешак, крећући
се поред магистралног пута,
из неутврђених разлога, остварио контакт с теретним
возилом марке „Ман“ који је
возио Н. С. из Приједора. На

лицу мјеста, уз полицијске
службенике
Полицијске
станице за безбједност саобраћаја ПУ Приједор, увиђај
је обавио и дежурни тужилац Окружног тужилаштва
Приједор. Он је над тијелом
преминулог, у циљу утврђивања околности наведеног
догађаја, наложио обдукцију
која је обављена дан касније, у Заводу за судску медицину РС у Бањалуци.

КВ
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Тим поводом

Тим поводом

ОПШТА УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ ЗА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ И ДРУШТВЕНЕ СУБЈЕКТЕ
Општа упутства и препоруке за јавне установе и
друштвене субјекте

рад,
•Уколико се ради у двије смјене, неопходно је примијенити
горе наведене мјере на паузама,
међусмјенама и на крају радног
1. РАД СА СТРАНКАМА
дана,
•Покушати се држати препоруке •За вријеме вршења дезинфекза минимално растојање од јед- ције, не препоручује се улазак
ног метра,
странака у објекте, као ни кре•Оптимално растојање је три ме- тање запослених унутар објекатра,
та.
•Контролисати улазак странака
у објекте, тако да се испоштује 3. РАД ЗАПОСЛЕНИХ
препоручено растојање.
•Редовно одржавање хигијене,
односно прање руку топлом во2. РАД У ОБЈЕКТИМА
дом и сапуном,
•Избјегавати састанке,
•Не додиривати уста, очи и нос
•Комуникацију запослених врши- ако претходно нисте опрали
ти телефонски или путем мејла, руке,
•Вршити дезинфекцију објекта •Немојте се руковати, односно
најмање два пута дневно. Јед- ако додирујете нечије руке или
ном за вријеме паузе, а други пут документа које вам предаје, не
на крају радног дана,
додирујте уста, очи и нос прије
•Дезинфекцију вршити средстви- него оперете руке,
ма на бази хлора за подове, а на
бази алкохола за кваке, рукохва- •Столове и средства за рад дете на степеништима, металне зинфиковати (брисати) средстповршине, столове и опрему за вима на бази алкохола. Најбоље

САХРАЊЕН
ПРОТОЈЕРЕЈ
СТАВРОФОР РАНКО
МАЛЕТИЋ

На мјесном гробљу Малиновићи у Горњој Илови код Прњавора у четвртак је сахрањен
протојереј ставрофор Ранко
Малетић. Велики број Приједорчана у Цркви Свете Тројице у Приједору опростио се од
овог приједорског свештеника.
Опијело Малетићу служио је
епископ бањалучки Јефрем
уз саслужење великог броја
свештеника. Највећи дио свог
свештеничког стажа Малетић је провео као старјешина
Цркве Свете Тројице у Приједору. Током вишедеценијске
свештеничке службе, одликован је бројним признањима.
Између осталог, 2018. године
на Дан града Приједора додијељена му је Награда Града.

Нашег проту Ранка памтићемо
као свештеника и човјека који
је обновио рад приједорског
Кола српских сестара и био
десна рука у свим акцијама,
рекла је Јадранка Мијић, предсједница ове хуманитарне организације.
- О њему се може само рећи
да је био човјек од ауторитета, достојанствен, поштен и
вјеран, због чега сви можемо
бити поносни на њега - рекла
је она.
Ранко Малетић рођен је 1951.
године у Прњавору, а 48 година је службовао у Српској православној цркви, од чега 32
године у Приједору.

П. Ш.

НЕОСИГУРАНИМ
ФИНАНСИРАНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСЛУГЕ ДО 31. МАРТА
Фонд здравственог осигурања куће. У саопштењу се истиче да
Републике Српске саопштио је ће Фонд наставити да прати епида до 31. марта није потребно демиолошке смјернице и упутовјеравати здравствене књижи- ства надлежних и у вези са тим
це, да ће до тада свим лицима, доносити адекватне мјере преосигураним и неосигураним, фи- дострожности. Информације о
нансирати здравствене услуге. здравственом осигурању и раду
Из Фонда је саопштено да ће, Фонда могу се да добити од заради спречавања ширења виру- штитника права на број 051/226са корона, организовати до 23. 870, као и путем мејла zastitnik.
марта минималан процес рада у prava@zdravstvo-srpske.org.
свим својим пословницама и фиСРНА
лијалама, уз могућност рада од
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је да набавите мале боце, које
могу вршити распршивање течности,
•Уколико имају могућност, препоручује се запосленима да обришу кваке, рукохвате и металне
површине, уколико имају контакт са другим запосленим или

странкама.
4.СРЕДСТВА ЗА
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
•За брисање подова користити средства на бази хлора. Ова
средства можете набавити у:
здравственим апотекама (изо-

сан - хлорни препрат у праху) и
трговинама (нпр. доместос има
одређену концентрацију хлора,
као и варикина, коју треба разблажити према упутству на етикети),
•За дезинфекцију квака, рукохвата, металних површина, столова
и опреме за рад, користити медицински алкохол у концентрацији од 70%. Уколико набавите
алкохол веће концентрације,
разблажити га дестилованом водом, тако да добијете концентрацију од 70% (нпр. на 1.5 литара
96% алкохола иде 0.5 литара дестиловане воде).
•ПРИЈЕ БИЛО КАКВОГ КОРИШЋЕЊА ГОРЕ НАВЕДЕНИХ
ПРЕПАРАТА, ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО
•Дезинфекцију простора и површина врше за то квалификовани
радници из самог предузећа (чистачице, спремачице...), с тим да
и сами запослени могу да врше
брисање радних површина.

ОШТЕТИЛИ ОСИГУРАВАЈУЋЕ КУЋЕ
ФИНГИРАЊЕМ САОБРАЋАЈКИ

Четири лица се сумњиче да су у посљедњих неколико
година организовала и фингирала шест саобраћајних
незгода те фалсификованом документацијом лажно
приказала да су се незгоде догодиле у некој од европских земаља, све у намјери да од осигуравајућих друштава наплате осигурану суму за настале штете
У фебруару је реализована акција кодног назива “Египат”, усмјерена
на спречавање кријумчарења миграната. Евидентирано је 87 кривичних дјела. Тужилаштву
у Приједору поднесен је
извјештај за осигураничку превару и фалсификовање исправа којом
је шест осигуравајућих
друштава из РС оштећено за око 158.000
марака, речено је прошле седмице на редовној
конференцији за новинаре у Полицијској управи Приједор.
Сретоја Вујановић, начелник ПУ Приједор, рекао је да је на подручју
које покрива ова управа,
прошлог мјесеца евидентирано и контролисано 79 миграната. У
сарадњи с Управом за

организовани и тешки
криминалитет,
Полицијска управа Приједор
реализовала је акцију
кодног назива “Египат”,
у оквиру које су због
кријумчарења
људи

ухапшена три лица, од
којих је један држављанин Египта. Њему је
одређен притвор, а против тројке поднесен је
извјештај Тужилаштву
БиХ. Горан Микановић,

Марио Милашин, начелник Сектора полиције, рекао је да је у току
прошле године евидентирана 21
саобраћајна незгода у којима су
учествовали возачи трактора. У
овој години догодила се једна саобраћајна незгода у којој је смртно страдао возач трактора.
- Посебан акценат стављам на
употребу жутог ротационог свјетла и на исправност свјетлосних
уређаја на прикључним возилима
- нагласио је Милашин.

20. март 2020.

начелник Сектора криминалистичке полиције,
рекао је да је Окружном
тужилаштву у Приједору
поднесен извјештај против Ж. В. из Приједора,
те лица А. Ш, Г. Ш. и Г.
Б. која привремено бораве у Њемачкој због
осигураничке преваре,
фалсификовања исправе и фалсификовања
или уништења службене
исправе.
- Ова лица се сумњиче да су у посљедњих
неколико година организовала и фингирала
шест саобраћајних незгода те фалсификованом документацијом
лажно приказала да су
се саобраћајне незгоде догодиле у некој од
европских земаља, све
у намјери да од осигуравајућих друштава наплате осигурану суму
за настале штете. На
овај начин осумњичена
лица остварила су противправну имовинску корист у износу од 158.000
марака и за исти износ
оштетила сва осигуравајућа друштва из РС рекао је Микановић.
Он је прецизирао да су
осигуравајуће куће из
Њемачке лицима
исплаћивале штете, а рефундацију тражиле и добиле од осигуравајућих
друштава из РС, јер су
возила у фингираним саобраћајкама регистрована у Приједору.
Од краја фебруара, на
подручју Приједора стациониран је радарски
систем који за циљ има
смањење средње брзине. Он је апеловао на
грађане да приликом
спаљивања
биљног
отпада, корова или ложења ватре у двориштима, њивама, у близини
шума поступају опрезно
како не би дошло до пожара и других нежељених посљедица.

М. З.

“Козарски вјесник”

За сваког понешто

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР

За сваког понешто

Сјећање: Владимир Савчић Чоби

МУЗИЧАР И ГЛУМАЦ

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
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

ВОЗОВИ

Приједор - Бањалука: 5:21, 7:34, 15:58,
19:35.
Приједор - Нови Град: 8:39, 20:45.
Приједор - Добрљин: 5:18, 16:46
Талго воз
4:33 за Сарајево, 21:52 за Бихаћ

АУТОБУСИ
Приједор - Бањалука:(5:00 нe суб. и
нeд) 5:30, 6:15, 6:30,(6:50 нe нeд.) 7:00,
( 7:35, 7:45, 7:50 нe нeд.),7:55,
( 8:30 нe нeд.), 8:50, 9:45, 10:00, 10:30,
(10:55 нe суб.и нeд.), 11:30,(12:35
нe нeд), 14:00, (14:30 нe нeд.),15.00,
15:15,15:45,(16:40 нe суб. и нeд.),
17:00,17:15,17:40, 18:00,18:05,19:00,19:
30,19:55,22:00.
Приједор
Сански
Мост:(6:30
нe нeд.), 7:35, (7:40 кaд рaдe
шкoлe),8:00,9:35,(10:30 нe нeд.), (12:40
нe суб. и нeд.), 13:40, 15:40, 17:45.
Приједор - Нови Град: 6:30, 8:45, 10:20,
(11:30 нe нeд.), 13:00,(14:00 нe суб. и
нeд.), (15:00 нe нeд.), 16:30, (17:50 нe
нeд.), 18:05,(19:00 кaд рaдe шкoлe),
20:40.
Приједор - Козарска Дубица:(6:42 кaд
рaдe шкoлe), 12:50, (13:30 кaд рaдe
шкoлe), (14:40 нe суб. и нeд.), (15:50 нe
нeд.), (19:00 кaд рaдe шкoлe),(21:10 кaд
рaдe шкoлe).
Приједор - Београд: 6:30, 7:55, 9:45,
19:30, 19:55 и 22:00.
Приједор
Нови
Сад:
9:40
(сриjeдa,пeтaк,нeдjeљa), (15:45,16:40
преко Хрватске),
19:00 за Зрењанин, 23:30 за Кикинду
Приједор - Сарајево: 5:30.
Приједор - Загреб: 6:30, 10:00, 10:30.
Приједор - Задар: у сeзoни.
Приједор - Љубљана:10:30, 12:30,
(17:30 недјељом)

ИЗЛОЖБЕ
МУЗЕЈ КОЗАРЕ
Изложба “Пренос” Марије Јевтић Дајић
СПОМЕН-КУЋА СТОЈАНОВИЋА
Стална поставка
ГАЛЕРИЈА “СРЕТЕН СТОЈАНОВИЋ”
Изложба радова Десимира Денића
“Простори”

“Козарски вјесник”

Владимир Савчић Чоби

На данашњи дан, 20. марта
2009. године, у Београду је
умро Владимир Савчић Чоби,
српски музичар и глумац који
је више од двије деценије,
најприје у сарајевским групама „Вокинс“ и „Чоби” и његове сјенке“, а потом у групи
“Про Арте”, важио за једног од
најпопуларнијих
југословенских пјевача. Током самосталне каријере сарађивао је са
тада популарним ауторима попут Ђорђа Новковића, Арсена
Дедића и Кемала Монтена, а у
хумористичкој серији „Сложна
браћа“ успјешно се представио и као глумац у улози Фикрета Халимића-Фике. Свирао
је виолину, тромблон и бубње-

Чоби са Даворином Поповићем и Корнелијем Ковачем
ве, а током богате каријере радо слушаним пјесмама какостварио је тираж од око осам ве су “Немој, драга, плакати”,
милиона плоча, што га свр- “Лола”, “Нико, нико”, “Једна
става међу најпопуларније мала плава”, “Ко те љуби док
југословенске извођаче свих сам ја на стражи” и “Украшћу
времена. Својим гласом дао те, Маре”.
је неизбрисив печат до данас
Р. Р.

“Жељезнице”:
РЕДУКЦИЈА ПУТНИЧКОГ
САОБРАЋАЈА

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

МИЈЕЊАЈТЕ ТЕМУ!

“Жељезнице Републике Српске” од четвртка редуковале су локални путнички саобраћај, а путнике ће превозити само први јутарњи и посљедњи
вечерњи возови, ради спречавања ширења вируса корона, саопштено је из ове компаније.
На релацији Добој-Бањалука-Добој путнике ће превозити први јутарњи воз са поласком из Добоја у 4.26 часова и посљедњи вечерњи са поласком у 19.25 часова, као и први јутарњи воз са поласком из Бањалуке у
4.39 и посљедњи вечерњи са поласком у 19.30 часова.
На релацији Бањалука-Нови Град/Добрљин-Бањалука путнике ће превозити први јутарњи воз са поласком из Бањалуке у 4.00 часа и посљедњи вечерњи
са поласком у 19.25 часова, као и први јутарњи воз
из Новог Града са поласком у 4.29 и посљедњи вечерњи из Добрљина са поласком у 18.32 часова.
На релацији Добој-Петрово Ново-Добој путнике ће превозити први јутарњи воз са поласком
из Добоја у 4.31 и посљедњи вечерњи са поласком у 19.32 часова, као и први јутарњи воз из
Петрова Новог са поласком у 5.36 часова и посљедњи вечерњи са поласком у 20.35 часова.
“`Жељезнице Републике Српске` захваљују за разумијевање, стрпљење и одговорно понашање свим
корисницима жељезничког саобраћаја, током новонастале ванредне ситуације”, наводи се у саопштењу.

Не замарајте старије особе причама о сексу и потенцији.
Одмах пређите на политику.

НАЈМАЊЕ КРИВЕ

Имајте разумијевања за своје супруге.
Нису оне криве што сте у мираз добили само свекрву.

ПРАЊЕ ПРАЊА

Сад се, куку нама, не пере само новац.
У питању су људи, историја, па и цијеле нације.

ОШТРИ УГАО

Тешко је повјеровати, али ...
Да нам не цури нос, ми и не би знали шта ћемо са
рукавима.

И ДА И НЕ

Срећа је, ако је вјеровати, свугдје око нас.
(Не)срећан је, дакле, само онај ко је (не)види.

ДОБРО И ЛОШЕ

Лоше је што се и љубав плаћа.
... Али је добро што за то не треба дизати банкарски
кредит.

СРНА

НА ДАНАШЊИ ДАН
43. п. н. е. - Рођен Публије Овидије Назон, римски
пјесник.
1828. - Рођен Хенрик Ибзен, норвешки књижевник.
1894. - Умро Лајош Кошут, мађарски револуционар.

1916. - Алберт Ајнштајн објавио специјалну теорију релативитета. 1933. - Хајнрих Химлер наредио оснивање логора Дахау.
1956. - Француска признала независност Туниса.
2009. - Умро Владимир Савчић Чоби, српски пјевач и глумац.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Хирург, 9. Мождани удар, 10. Мјера за нафту,
12. Бивши играч „Хајдука“ Бернард, 14. Рурално насеље, 15.
Заштитник животне средине, 17. Није тврд, 18. Ознака пречника, 19. Поправљање, 21. Треће слово латинице, 23. Врста
дажбине, 24. Угљик, 25. Слово грчког алфабета, 27. Трина, 28.
Бизмут, 29. Гмизавац, 31. Пети мјесец, 32. Троја, 33. Мочвара,
34. Окупатори.
УСПРАВНО: 1. Кишни сливник, 2. Хрватска пјевачица Влатка,
3. Једнак (фр.), 4. Двадесето слово ћирилице, 5. Два прва слова, 6. Дио ваге, 7. Испосник, 8. Телекомуникациони уређај, 9.
Кријумчари, 11. Одређени положај, 13. Мала соната, 16. Име
египатског политичара Насера, 20. Планина у Србији, 22. Шекспиров јунак, 26. Египатски свети бик, 28. Лука у Италији, 30.
Товљење, 31. Хладно оружје, 33. Мјесто у Србији, 35. Једанаесто ћирилично слово.
Р. Речевић
Рјешење из прошлог броја: абакција, Алис, круна, кавал,
инат, атаман, ола, р, Копаоник, да, аорта, с, Ипе, над, пи, јестив, мој, Алтај, капа, тиранија.

20. март 2020.

7.

Актуелно

Актуелно

ПРИЈЕДОР И К

Р

НА

Јавне установе и друштвени субјекти добили су упутства и препоруке како да поступају
током ванредне ситуације. Поготово се то односи на грађане који су у Приједор стигли из
земаља заражених вирусом корона. Љекари увјеравају да нема разлога за панику, те апелују на грађане да поведу рачуна о превенцији. Ево како наш град изгледа ових дана:
ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Аутобуска станица

Према одлуци Градског штаба за ванредне ситуације, у Приједору је током викенда
обављена дезинфекција јавних установа и
површина. Овим мјерама обухваћене су
Аутобуска и Жељезничка станица.

Пусте улице уобичајена слика ових дана

Осим градске зоне,
дезинфекција
је
обављена у свим
густо насељеним
мјестима
попут
Омарске, Козарца
и Љубије. За дезинфекцију јавног превоза обезбијеђен
је полигон у кругу
“Аутотранспорта”.
8.

20. март 2020.

“Козарски вјесник”

Актуелно

Актуелно
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ПРИЈЕДОРЧАНИ ПОШТУЈУ
ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ
- Придржавам се свих мјера.
Јесте тешко бити већину времена у кући, али мора се. У
мојој породици сви се придржавају прописаних мјера, па
видјећемо шта ће даље бити,
надамо се да ће све на добро
изаћи - каже једна наша суграђанка. - Све гледам на телевизији, пратим сва упутства
што се тиче хигијене и осталих
мјера - каже Приједорчанка
коју смо затекли у реду пред
банком.
Редови пред банкама

“Козарски вјесник”

20. март 2020.

9.

Актуелно

Актуелно

Омладински савјет Приједор

Министарство саобраћаја

ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР ЗА
ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

Усљед стања изазваног вирусом корона и увођењем
ванредне ситуације, а на
основу дописа Цивилне заштите, руководство Омладинског савјета Приједор
формирало је јединице за
заштиту и спасавање у оквиру волонтерског центра. По
ријечима Срђана Шобота,
предсједника Омладинског
савјета Приједор, овај центар ће бити у Омладинском
савјету, који ће се у пуном
капацитету ставити на располагање Градском штабу
за ванредне ситуације.
- Ми ћемо радити по наредби градског штаба, а
то ће највјероватније бити
помоћ старијим лицима у
набављању животних намирница и лијекова - рекао

Радован Ђаковић и Срђан Шобот

је Шобот.
Морамо доказати да град
Приједор има одговорну,
савјесну и спремну омладину да се одазове Штабу за
ванредне ситуације, истиче
Радован Ђаковић, секретар
Омладинског савјета, додајући да је Приједор први
град у Републици Српској
који је то урадио.
- Упутили смо јавни позив
младима и вјерујемо да смо
довољно дисциплиновани и
сложни - навео је он.
Сви који желе да буду дио
волонтерског центра у наредном периоду, могу се
јавити у просторије Омладинског савјета који се
налази преко пута Градске
тржнице.
П. Ш.

РЕДУКОВАТИ ПОЛАСКЕ
НА АУТОБУСКИМ
ЛИНИЈАМА
Превозници јавног превоза, због смањења броја
путника, до даљег могу
редуковати поласке на
аутобуским
линијама,
тако да буду минимално задовољене потребе
корисника,
саопштено
је из Министарства саобраћаја и веза Републике
Српске. Циљ ових мјера
је спречавање ширења
корона вируса и заштита путника. Превозници
који врше превоз лица
на основу регистрованих
републичких и подручних
редова вожње, ради заштите корисника услуга

јавног превоза и транспарентности у овом процесу, треба да у најкраћем
року Привредној комори
Републике Српске доставе прецизан план
смањења броја полазака.
Привредна комора ће о
томе информисати Министарство саобраћаја и
веза Републике Српске,
надлежне инспекцијске
органе и јавност. Превоз
ствари у друмском саобраћају унутар БиХ није
ограничен, али је обавезно предузимање прописаних мјера заштите.
СРНА

Десет највећих заблуда о вирусу корона
Фахим Јунус, шеф Катедре за инфективне болести Универзитета Мериланд, огласио се на
Твитеру поводом бројних
заблуда које се у јавности појављују у вези са
вирусом корона. Како је
написао, жели да разјасни
ствари и “разбије” раширене заблуде.

С обзиром на то да тестирање на вирус није свакоме омогућено, треба да
дамо крв. Банка крви ће
тестирати да ли је вирус
присутан.
Ниједна
банка
крви не тестира
ви-

Вирус може ући преко
грла, али продире у ћелије домаћина. Не можете га “опрати”. Прекомерни унос
воде

ку штету.
Ако не буде превеликог
броја инфекција (чему
се надам) то ће заправо
доказати да је социјално
дистанцирање дјеловало. Не може
се рећи да
вирус
ни-

Заблуда број 1:

Вирус корона ће нестати у љетним мјесецима.
Погрешно. Претходне пандемије
нису
слиједиле
временске
обрасце, а осим
тога, кад нама
стигне љето,
на јужној хемисфери биће
зима. Вирус је
глобалан.

Заблуда број 4:
10.

Средства за дезинфекцију руку су боља од сапуна и воде.
Погрешно. Сапун и вода
заправо убијају и испирају
вирус са коже (не може
да продре у ћелије наше
коже), а такође чисти и
видљиву прљавштину.

Једна од најбољих
стратегија
за
спречавање ширења вируса је
да сва врата у
вашем дому
очистите дезинфекционим средствима.
Погрешно:
Прање руку
и
држање
дистанце од
других
људи
најбоља је пракса. Ако немате у
кући пацијента зараженог вирусом,
различите површине
у њој не би требало да
представљају велики ризик.

На љето се вирус
брже шири због
уједа комараца.
Погрешно: Ова инфекција се шири капљично, а не преко
крви. Комарци не доприносе ширењу заразе.
Ако можете да задржите
дах десет секунди без нелагодности, немате корону.
Погрешно: Већина младих пацијената са вирусом корона може да задржи дах дуже од десет
секунди. А многе старије
особе без вируса то неће
моћи да ураде.

Заблуда број 8:

Заблуда број 9:

Заблуда
број 2:

Заблуда број 3:

изазивају масовну панику
или пад тржишта.

рус
корона,
тако да овај
покушај
неће
успјети. Давање крви је
хумана мисија, оно мора
да буде мотивисано правим разлозима.

натјераће
вас да отрчите до тоалета.

Заблуда број 5:

Заблуда број 6:

Вирус корона живи у грлу.
Зато пијте пуно воде да би
“отјерала” вирус у стомак,
гдје ће га киселина убити.

к а д
није био
крупна ствар.

Све ово друштвено дистанцирање је претјерана реакција. Видјећете да
вирус неће нанијети вели20. март 2020.

Заблуда број 7:

У саобраћајним несрећама годишње погине 30.000
људи. Шта је велика ствар
са короном?
Саобраћајне
несреће
нису заразне, њихова
смртност се не удвостручује свака три дана, не

Заблуда број 10:

Вирус корона је намјерно
ширила (у зависности од
тога коју политику заступате) америчка или кинеска војска.
Заиста???
На крају свог поста Фахим Јунус закључује: “То
је то, људи, будите добри.
Будите љубазни. Имајте
вјере. Видимо се на другој
страни. И то ће проћи”.
(Курир)

“Козарски вјесник”

Хумор у доба короне

“Козарски вјесник”

Хумор у доба короне

20. март 2020.
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Мозаик

Огласи

Настава на даљину

ПОЗИТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА

Матеа и Теодора:
Часови су краћи, али су обухватили све оно што је битно

Због ванредне ситуације, у циљу спречавања ширења вируса корона, Министарство просвјете и
културе Републике Српске и Републички педагошки
завод, у сарадњи са Радио-телевизијом Републике
Српске, организује наставу на даљину путем телевизијског преноса за ученике од првог до деветог разреда основне школе
Матеа Јандрић и Теодора Ковачевић похађају осми разред. Иако
иду у различите школе, заједно
прате наставу. Наша екипа их је
затекла у Матеином дневном боравку, који ће у наредном периоду
бити њихова заједничка учионица.
- На занимљив начин нам представљају лекције, с обзиром да
нису имали времена да се приреме због ванредне ситуације. У
случају да је то некоме пребрзо,
опет постоји могућност да посјете веб-сајт РТРС-а, на којем се
ажурирају снимљени наставни
садржаји. Јако занимљив и добар
начин учења, с обзиром на ову
ситуацију - рекла је Матеа, ученица ОШ “Бранко Ћопић”.
- Овако је много боље, него да
на љето идемо у школу и да нам
скрате распуст. Што се мене тиче,
и много удобније (смијех). Часови
су краћи, али су обухватили све
оно што је битно. Одличан је избор наставника, занимљиви су
и лако их је пратити - додала је
Теодора, ученица ОШ “Десанка
Максимовић”.
Учитељи и наставници осмислили су план комуникације са родитељима и ученицима, за све што
им је неопходно. Родитељи су у
обавези да надгледају да ли њи-

12.

хова дјеца прате наставу.
- С обзиром да је ванредна ситуација, настава на даљину је добар
потез. Ученици ће обновити градиво, али и научити нешто ново.
Родитељи су више укључени у
наставни процес те ако сарађују

са учитељима и наставницима,
не би требало бити проблема.
Заједно треба да пребродимо
овај период до почетка наставе.
И родитељи и ученици су позитивно реаговали на овај начин
рада. У свакодневном смо контакту путем телефона, мејла или
друштвених мрежа - рекла је Јелена Лукић, професор разредне
наставе у ОШ “Петар Кочић”.
Док се учење на даљину у неким развијенијим земљама већ
одавно примјењује, код нас је то
нешто ново. Организовање наставе путем телевизијских екрана
за сваку је похвалу, сматра Маја
Зорић, извршни директор Психолошког савјетовалишта “Психолуминис” из Приједора. - Свака
част учитељима и наставницима
који су стали пред камере, како
би омогућили ученицима пренос
знања. Мислим да је сада све на
родитељима, на који начин ће то
презентовати својој дјеци, јер то
може да дјелује демотивишуће, а
може да буде и изазов, јер ово је
нов начин учења - истакла је Зорићева.
Она савјетује да се вријеме у
изолацији проведе на најбољи
могући начин, те да су позитивне
мисли, без обзира на ситуацију,
најбитније.

Б. Дакић и М. Шодић

ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
ПОЧИЊЕ 23. МАРТА
Средње школе у Републици Српској у понедјељак,
23. марта, треба да започну извођење онлајн наставе за општеобразовне предмете. Републички
педагошки завод је уз сагласност Министарства
просвјете и културе Републике Српске донио одлуку да средње школе, у складу са својим могућностима, треба да организују наставу путем својих
интернет страница и других расположивих средстава комуникације на даљину. “Средње школе
треба да доставе Републичком педагошком заводу информацију о начину на који ће успоставити
комуникацију са ученицима и обавијестити их о
реализацији наставних садржаја, која ће средства
користити за презентацију и на који начин ће бити
доступна ученицима”, наведено је у допису који
је Републички педагошки завод упутио средњим
школама.
СРНА

20. март 2020.

Међународни фестивал
позоришта “Златна вила”
РЕЗЕРВНИ ТЕРМИН ОД
25. ДО 31. МАЈА

Укупан буџет Фестивала 102.000 КМ
Петнаести међународни фестивал позоришта “Златна
вила” требало би да буде одржан од 20. до 26. априла, али
је због пандемије вируса корона одређен и резервни термин
од 25. до 31. маја, речено је
на конференцији за новинаре
у Позоришту Приједор. У званичном, такмичарском програму 15. Међународног фестивала позоришта “Златна вила”
учествоваће пет позоришта:
Театар “Керемпух” из Загреба
са представом “Биљежница
Робија К”, Народно позориште
из Београда са “Балканским
шпијуном”, Хрватско народно
казалиште Мостар са “Логорилијадом”, Народно позориште
из Суботице са “Злом женом”
и Народно позориште Републике Српске из Бањалуке са
комадом “Злочин и казна”.
- У овом тренутку је, због
пандемије вируса корона, неизвјесно да ли ће Фестивал
бити одржан у назначеном
термину, од 20. до 26. априла.
Ми радимо као да ће све бити
у реду, с тим да је Организациони одбор Манифестације
одредио резервни термин одржавања “Златне виле” од 25.
до 31. маја - рекао је директор
приједорског позоришта Зоран
Барош. Он додаје да, према
подацима Свјетске здравствене организације, ескалација
вируса корона траје између
седам и девет недјеља, па
је за очекивати да би термин
крајем маја био могућ, уколико се стање не смири раније.

- Буде ли пријеко потребно,
пролонгираћемо Фестивал за
неко друго вријеме - рекао је
Барош на конференцији за новинаре.
Ван конкуренције биће изведене двије представе: монодрама Зијаха Соколовића “Лијево,
десно - глумац”, те премијерно
“Силе у ваздуху” Позоришта
Приједор. Барош је рекао да
су веома задовољни програмом који је за овогодишњи
фестивал селектовао Марко
Мисирача. Жири 15. “Златне
виле” чине глумац и режисер
Зијах Соколовић, предсједник,
те чланови Жељко Хубач из
Београда и Томислав Чадеж
из Загреба. Предрезервацију
улазница за Фестивал “Златна
вила” грађани могу обавити
телефоном од 16. марта до 3.
априла.
- Предрезервација важи само
за комплете улазница. Цијена
комплета за свих седам представа које ће приједорска публика моћи погледати у вријеме Фестивала је 60 КМ, штоје
заиста прихватљив износ - рекао је Зоран Барош.
Све предрезервације ће вриједити и у случају да Међународни фестивал позоришта
буде пролонгиран за крај
маја. Укупан буџет Фестивала
је 102.000 КМ, а у ту суму су
упланирана средства из буџета Града Приједора, ресорног
министарства,
спонзорске
награде и приход од продаје
улазница.
Д. С.

“Козарски вјесник”
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Дана 21.3.2020. навршава се
40 тужних дана од смрти драгог
супруга и оца

МИЛЕ СРДИЋА
Тога дана у 11 часова дајемо
четрдесетодневни помен на гробљу
у Црној Долини.
Умиру само они који су заборављени.
Док је нас и тебе ће бити.
Супруга Слободанка и син Стефан

Дана 21.3.2020. навршава се 40
тужних дана од преране смрти
нашег брата

Дана 13.3.2020. престало је да куца срце моје
мајке, мог анђела

МИЛЕ СРДИЋА

НАДА (Јован) МИОДРАГОВИЋ

Увијек ћемо те се радо сјећати.
Сестре Стана, Милка и Боја са
породицама

Моја мајка - моје благо, моја срећа, моја љубав,
моје све.
Твоја кћерка Драгана, зет Зоран и унучад
Виолета, Ведрана и Марко

13346

13338

Дана 21.3.2020. навршава се 40
тужних дана од смрти драгог брата

Дана 21.3.2020. навршава се 40
тужних дана од смрти драгог брата

МИЛЕ СРДИЋА
Из Црне Долине

МИЛЕ СРДИЋА
Из Црне Долине

Тешко је замислити да више ниси
међу нама. Живјећеш вјечно у нашим
срцима.
Твоја браћа: Рајко, Милош и сестра
Милица

Био си велик и племенит човјек у
чијем срцу је било мјеста за све нас,
и зато нећеш бити заборављен.
Твоја сестра Драгица- Гага

13335

13335

13342

Дана 13.3.2020. престало је да куца срце моје
мајке, мог анђела

НАДА (Јован) МИОДРАГОВИЋ
Кад те зовем, јавићеш се, кад долазим
дочекаћеш ме.
Твоја кћерка Мира
Дана 13.3.2020. престало је да куца
срце наше драге баке

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)
- 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. 065/802-229 (13313)
“Козарски вјесник”

13341

NJEMAČKA FIRMA CARL KUEHNE OBAVJEŠTAVA
POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE DA JE U TOKU
UGOVARANJE KOOPERANTSKE PROIZVODNJE
KRASTAVCA KORNIŠONA ZA 2020. GODINU.
FIRMA NUDI:
• SIGURAN OTKUP;
• UGOVORENU CIJENU;
• REDOVNU SEDMIČNU ISPLATU;
• REPROMATERIJAL (RASAD, PESTICIDI, MIN.
ĐUBRIVA…);
• STRUČNU AGRONOMSKU PODRŠKU;
• RAD KOD KUĆE NA SVOJOJ ZEMLJI;
• DOBRU ZARADU.
ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE:
065 847 924; 066 845 553; 066 783 389.

НАДЕ (Јован)
МИОДРАГОВИЋ
Посљедњи поздрав драгој баки.
Од унука Данијела и Драгане и зета
Миће
13341

20. март 2020.
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Читуље
Дана 17.03.2020. године у 67. години живота
преминуо је наш драги

Посљедњи поздрав проти

РАНКУ
МАЛЕТИЋУ
(1951 - 2020)

СЛАВКО (Раде) БУДИМИР
(1953 - 2020)

Почивај у миру, прото.
Борачка организација града Приједора
(0001)

Дана 22.3.2020.
навршава се
година дана од
смрти нашег оца,
дједа и прадједа

Дана 28.3.2020.
навршавају се
двије године од
смрти наше мајке
баке и прабаке

Дана 25.3.2020. навршавају
се двије године од смрти
нашег драгог

Нема ријечи које те могу ожалити, ни времена у којем
ћемо те заборавити. Увијек ћемо те вољети и по
добру памтити, јер си то и заслужио.
Ожалошћена породица: супруга Гордана, син Драган,
кћерка Сања, сестре Зора и Борка те остала родбина
13345

Посљедњи поздрав драгом

СЛАВКУ
БОРИСЛАВА
ЛАЈИЋА
(1948 - 2018)

Са љубављу и поштовањем,
чуваћемо те у нашим срцима и сјећањима.
Твоји: син Жељко, супруга
Зора, снаха Анђела и унуци
13330
Коста и Реља

МИРЕ МАНДИЋ

С љубављу и поштовањем, чуваћемо вас од
заборава.
Ваша дјеца: син Стојан и кћерка Милена са
породицама

13337

Дана 20.3.2020.
навршавају се двије
тужне године од смрти
наше драге

Дана 20.3.2020.
навршавају се двије
тужне године од смрти
наше драге

МИЛКЕ
ХРВАЋАНИН
(1955 - 2018)

МИЛКЕ
ХРВАЋАНИН
(1955 - 2018)

Године пролазе, а туга и бол остају у срцима
оних који те воле.
Син Ненад, снаха Драгана, унуке Ивана,
Анђела и Мартина
13339

И данас, као и оног дана када си нас
напустила, једнако боли. Сјећање на тебе
никада не пролази и трајаће док смо живи.
Са љубављу твоји: син Предраг, снаха
Бранкица, унуке Милица и Маја
13339

Дана 28.3.2020.
навршавају се
двије тужне године
од смрти наше
драге сестре и
тетке

Дана 22.3.2020.
године навршава
се година дана
од смрти нашег
драгог свака и
тетка

Дана 23.3.2020. године навршава се шест
мјесеци сјећања и туге од смрти мог вољеног
супруга

МИРЕ МАНДИЋ

ЧЕДЕ МАНДИЋА

МИЛОВАНА ЧОПРКЕ
(1947 - 2019)

Почивајте у Божијим пространствима, а ми
ћемо вашу племенитост и доброту чувати од
заборава.
Сестра и свастика Јагода и сестричина Слађа
са породицом
13340
14.

13347

У мом срцу и мислима си сваког дана. Са
љубављу, болом и тугом. Ожалошћена супруга
Мирјана

ФОТОГРАФИЈЕ ЧИТУЉА
ЧУВАМО 40 ДАНА

ЧЕДЕ МАНДИЋА

Од породице Стојановић

13334

20. март 2020.
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Дана 15.3.2020. у 13 часова
и 25 минута престало је да
куца срце наше вољене мајке,
баке, прабаке и свекрве

ДРАГИЊЕ
ОБРАДОВИЋ

(29.8.1934 - 15.3.2020.)

Дана 27. марта 2020. године навршава се 40
тужних дана од смрти драгог супруга и оца

Дана 21.3.2020. навршава се 40 дана од смрти

РАДОВАНА ЗДЈЕЛАРА
(1947 - 2020)

РАДОЈКЕ ЗОРИЋ
(1927 - 2020)

Заувијек ћеш остати у срцима и мислима оних који
те воле. Поносни смо што смо те имали.
Обавјештавамо родбину, комшије и пријатеље да
ћемо четрдесетодневни помен дати 21.3.2020.
године на гробљу Пашинац.
Ожалошћени: супруга Добрила и син Младен 13329
Дана 27.3.2020. године навршава се
40 дана откад нас је напустила наша
вољена

У суботу 21.3.2020. у 11 часова посјетићемо
њену вјечну кућу.
Ожалошћени: син Симо, кћерке Милка и Милада
са породицама
13333

Дана 27.3.2020. године навршава се
40 дана откад нас је напустила наша
вољена

МИРА ГЛАМОЧАНИН
(1947 - 2020)

МИРА ГЛАМОЧАНИН
(1947 - 2020)

Нека те анђели чувају, а ми ћемо заувијек
да чувамо сјећање и успомене на тебе.
Родбину, кумове, комшије и пријатеље
обавјештавамо да ће се помен одржати
дана 21.3.2020. у 11 часова на градском гробљу у Приједору.
Ожалошћени: супруг Јошо, син Горан, кћерка Биљана, зет Синиша, снаха Александра и унуке Анђела, Валентина и Олга

С љубављу те се сјећамо, по доброти памтимо, с поносом помињемо.
Твоје сестре Неда и Кека са породицама
13343

13343

“Козарски вјесник”

ОГЛАШАВАЈТЕ У
КОЗАРСКОМ ВЈЕСНИКУ

Нека ти је вјечна слава и хвала за све добро што си
учинила за нас.
Ожалошћена породица: синови Милорад и Вјекослав
са породицом, кћерке Госпова, Даница и Миранда са
породицама
13344

20. март 2020.

15.

Спорт

Спорт

КК “Приjeдoр-Спaртaк”

TРИJУMФ У “КРAJИШКOM ДEРБИJУ”

►►►Техничком грешком, у прошлом броју «Козарског вјесника» није објављен текст о побједи кошаркаша “ПриjeдoрСпaртaка” над бањалучким «Борцем» у оквиру Прве лиге РС. Извињавамо се читаоцима и овом спортском клубу
Кoшaркaши
“Приjeдoр-Спaртaкa” били су бoљи oд бaњaлучкoг “Бoрцa”, кojeг су пoбиjeдили
рeзултaтoм 79:76. Дoмaћи тим
бoљe је oтвoриo сусрeт и нa
крajу првe чeтвртинe “Бoрaц” je
имao прeднoст 22:15. Meђутим,
свe сe миjeњa у другoj чeтвртини, кaдa Приjeдoрчaни пoдижу
нивo игрe и прeoкрeћу рeзултaт
тe нa пoлувриjeмe oдлaзe сa
прeднoшћу oд 11 кoшeвa. Другo
пoлувриjeмe и бoрбeнoст oбa
тимa у пoтпунoсти су oпрaвдaли
eпитeт “крajишкoг дeрбиja”. Ипaк,
“Приjeдoр-Спaртaк” je нa крajу
биo бoљи ривaл. Tрeбa рeћи
дa je oвo биo први oвoсeзoнски
пoрaз “Бoрцa”.

- Oвo je вaжнa пoбjeдa. Зa
сaмoпoуздaњe, приje свeгa.
Дeрби je дeрби и ту пoзициje нa
тaбeли нe вриjeдe пунo. Oдигрaли смo дoбрo, бoрбeнo и дoстa
пaмeтнo у кључним мoмeнтимa.
“Бoрaц” je биo фaвoрит, зaслужeнo je први нa тaбeли, игрajу
зaистa oдличнo oвe сeзoнe, Maркo Шћeкић их je oдличнo пoслoжиo, имajу свe штo je пoтрeбнo
зa нajвeћe дoмeтe. Aли, фaвoрит
нe пoбjeђуje увиjeк. Вjeрoвaли смo дa мoжeмo и хтjeли дa
пoкaжeмo нaмa сaмимa, a и свoj
кoшaркaшкoj jaвнoсти дa имaмo
пoтрeбну eнeргиjу, вjeштину и дa
смo спoсoбни зa дoбру кoшaрку,
пoгoтoвo пoслиje нeштo лoшиjих

рeзултaтa и нeсрeтних пoрaзa
у пoсљeдњe вриjeмe - рeкao je
трeнeр “Приjeдoр-Спaртaкa”, Дaнилo Пaлaлић.
Oн je пoручиo дa свe зaслугe зa
триjумф иду њeгoвим игрaчимa,
кojи су пoкaзaли кaрaктeр, тe дa
сe мoгу издићи изнaд свих прoблeмa.
Нajeфикaсниjи у тиму “ПриjeдoрСпaртaкa” били су Сaмaрџић сa
18 кoшeвa, Mикeш сa 17, Стaкић
сa 11 и Joвaнoвић сa 10 кoшeвa.
У eкипи “Бoрцa” нajбoљи су били
брaћa Лoнчaр: Срђaн сa 23 и
Пeђa сa 22 кoшa. Нaкoн 19. кoлa
“Приjeдoр-Спaртaк”
зaузимa
сeдму пoзициjу сa 28 oсвojeних
бoдoвa.

ВИРУС КОРОНА ЗАУСТАВИО СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Празне трибине широм свијета

На вирус корона имун није остао
ни спорт. Празне трибине постале су реалност у већем дијелу
свијета, јер су бројна такмичења
отказана или одгођена као мјера
предострожности због ширења
вируса. Прво такмичење које је
осјетило посљедице короне био
је oлимпиjски квaлификaциoни
турнир зa жeнe, који је требало
да буде одржан у Вухaну, кинеском граду из ког је зараза кренула. Кинески спортисти и клубови
били су први који су отишли на
одмор, али убрзо је посљедице
осјетила и спортска Европа. И то
Италија, која је највеће жариште
у Европи. Једна од првих мјера
било је играње пред празним
трибинама, па отказивање појединих утакмица, да би на крају
била отказана сва спортска такмичења у овој држави. УЕФА је
8. марта донијела одлуку да се
забрани руковање на почетку
утакмице (колико је таква одлука имала смисла у спорту који је
препун физичког контакта, дискутабилно је). А потом је отказан
и Индијан Велс Мастерс тениски

тунир.
Онда је дошао 13. март (а био
је петак), дан кад су отказана
нека од највећих свјетских такмичења. Тад је пала одлука да
се прекине сезона у најпрестиж-

па је одлучио да добро протрља
микрофоне. Сутрадан је био позитиван на вирус. Љубитељима
фудбала најтеже је пао прекид
такичења у Лиги шампиона и
Лиги Европе, која ће се играти на
љето уколико пандемија престане. УЕФА је донијела одлуку да
се и Европско првенство, које је

требало да се одржи ове године,
помјери у 2021. АТП је донио одлуку да се отказују сви тениски
турнири до 27. априла. Најбржи
циркус у свијету, Формула 1, засад је отказала прве четири трке
у новој сезони. Укратко, лакше је

у Токију? Челници Међународног олимпијског комитета тврде
да ће све ићи по плану. С друге
стране, добар дио квалификационих олимпијских турнира одложен је због пандемије.
Република Српска и БиХ нису

написати шта није одложено или
отказано што се спорта тиче.
Питање свих питања је да ли
ће се одржати Олимпијске игре

изузетак, тако да су сва спортска
такичења заустављена. Нека су,
чак, и завршена прије времена,
па је тако „Игокеи“ припала титула шампиона у Првенству БиХ,
јер је ова екипа била лидер на
табели. Прeдсjeдник Рукoмeтнoг сaвeзa Рeпубликe Српскe
Maринкo Умичeвић предложио
је дa рукoмeтни клубoви “Бoрaц”
из Бaњaлукe у мушкoj и “Грудe” у жeнскoj кoнкурeнциjи буду
прoглaшeни шaмпиoнимa БиХ.
Тако да трибине остају празне
до даљњег (нажалост, није да су
на овим просторима оне много
испуњеније и кад нема короне).
Шта онда остаје љубитељима
спорта? Што се фудбала тиче,
аргентинска лига се, још увијек,
игра. Или да се искористи овај
период мировања, да се присјетите омиљених спортских тренутака, који су надохват руке на
интернету.

Неодговорно понашање
Гобера коштало заразе
нијем кошаркашком такмичењу,
америчкој НБА лиги. Тог дана
је потврђен и први случај заразе једног НБА кошаркаша. У питању је Руди Гобер, који се само
дан раније на прес конференцији
шалио на рачун мјера предострожности због вируса корона,

Припремио: З. Јелић

Козарски вјесник
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рата.
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