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ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

КОРОНА ПРЕСЈЕК: 
ДОГОВОРЕНО 
ДА МАСКЕ НА 
ОТВОРЕНОМ ПОНОВО 
БУДУ ОБАВЕЗНЕ

ЗАБРАНА ЈАВНИХ 
ОКУПЉАЊА У 

ГРУПАМА ВЕЋИМ 
ОД 50 ЛИЦА

У СРПСКОЈ ВИРУСОМ 
КОРОНА ЗАРАЖЕНО 
144 ДЈЕЦЕ

Подвиг рекреативаца из

Ракелића и Приједора

БИЦИКЛИМА ДО 
МАНАСТИРА ГОМИОНИЦА 

Инспектори су, протеклог ви-
кенда, у 31 случају утврдили 
неправилности, а субјектима 
контроле изречене су казне 
у вриједности од 37.500 КМ. 
Када је приједорска регија 
у питању, извршено је 55 
контрола, од чега су свега 
три биле са утврђеним не-
правилностима.

Појачане инспекцијске контроле 

КАФИЋИМА НАЈВИШЕ 
ИЗРЕЧЕНИХ МЈЕРА 

АПЕЛ ГРАЂАНИМА 
ДА ЗАШТИТЕ 

ИМОВИНУ ТОКОМ 
ГОДИШЊИХ 

ОДМОРА

Завршено снимање 
ТВ филма 

„Guten morgen, 
nachbar!”

БУКВАЛНО СХВАТИЛИ 
СЦЕНАРИО, ПА 

СТВАРНО ЗАЛУТАЛИ
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Актуелно Актуелно

Инспектори су у 31 случају утвр-
дили неправилности, а субјек-
тима контроле изречене су каз-
не у вриједности од 37.500 КМ. 
Када је приједорска регија у пи-
тању, извршено је 55 контрола, 
од чега су свега три биле са 
утврђеним неправилностима.
- Контролама су обухваћени уго-
ститељски објекти, са акцентом 
на објекте у којима се у правилу 
окупља већи број лица, као што 
су кафићи, свадбени салони, 
ресторани, хотели и слично, те 
возила јавног превоза, с обзи-
ром да у овим објектима постоји 
највећи ризик од ширења виру-
са корона. Све неуредне контр-
оле и изречене мјере односе се 
на кафиће. Свадбени салони 
који су контролисани у тренутку 
доласка инспектора нису ни ра-
дили, док су у возилима јавног 
превоза у правилу сви возачи и 
путници користили прописану 
заштитну опрему - појаснила је 
Душка Макивић, портпарол Ин-
спектората РС. 
Инспекција је контролисала 

мјере придржавања радног вре-
мена, обезбјеђивања социјалне 
дистанце, коришћења заштитне 
опреме, као и број лица која су 
боравила у објекту. 
- С обзиром да су инспекцијски 
органи у претходном периоду 
превасходно дјеловали пре-
вентивно и да је било довољно 

времена да се пословни субјек-
ти прилагоде и упознају са свим 
обавезама по донесеним ван-
редним мјерама, нажалост при-
морани смо да убудуће за свако 
кршење превентивних мјера 
предузимамо и законом утврђе-
не репресивне мјере у виду из-
рицања новчаних казни, а због 
погоршане епидемиолошке си-
туације у РС - додала је она. 
Из Републичке управе још јед-
ном апел привредним субјек-
тима да се придржавају свих 
прописаних мјера, те да и саме 

кориснике услуга на адекватан 
начин упозоре да су обавезни 
да поштују мјера заштите од 
епидемије. Апел и грађанима 
да се придржавају мјера зашти-
те од вируса корона, јер је пре-
венција најбоља заштита. 

Српски члан Предсједништва 
БиХ Милорад Додик изјавио је у 
сриједу да забрињава повећање 
броја обољелих од вируса коро-
на у Републици Српској, да сви 
у том смислу треба да 
буду одговорнији 
према себи, 
љ у д и -
ма из 

своје 
околине 
и цијелом 
друштву и да је 
неприхватљиво пона-
шање које може произвести пре-
нос те заразе. Он је додао да је 
договорено да се поново пропи-
ше обавезно ношење маски и на 
отвореном. 

ЗАБРАНА ЈАВНИХ 
ОКУПЉАЊА У ГРУПАМА 

ВЕЋИМ ОД 50 ЛИЦА

Републички штаб за ванредне 
ситуације усвојио је закључак да 
се до 20. јула забрањују сва јав-
на окупљања у групама већим од 
50 лица с циљем превенције ши-
рења вируса корона на терито-
рији Републике Српске и зашти-
те и спасавања становништва. 
Штаб је одлучио да се до 20. јула 
ограничава радно вријеме уго-
ститељским објектима за исхра-
ну и пиће од 6.00 до 23.00 часа. 
“До 20. јула дозвољавају се так-

мичарске активности спортских 
организација и спортиста искљу-
чиво без присуства публике, уз 
претходно прибављену саглас-
ност министарстава породице, 

омладине и спорта и 
здравља и со-

цијалне за-
ш т и т е ” , 

с а о п -

ш т е -
но је из 

Републич -
ког штаба. 

Премијер Српске Ра-
дован Вишковић рекао је да у 
Републици Српској неће бити 
увођене нове мјере, али да ће 
бити повећане казне за оне који 
се не придржавају мјера које су 
на снази.

У СРПСКОЈ ВИРУСОМ 
КОРОНА ЗАРАЖЕНО 

144 ДЈЕЦЕ

У Републици Српској је укупно 
144 дјеце заражено вирусом ко-
рона, изјавио је у четвртак начел-
ник Клинике за дјечије болести 
Универзитетско-клиничког цент-
ра Републике Српске Владимир 
Мирошљевић. Он је навео да је 
заражено 69 дјеце доби до чети-
ри године и 75 узраста од пет до 
15 година.

КАФИЋИМА НАЈВИШЕ 
ИЗРЕЧЕНИХ МЈЕРА 

Појачане инспекцијске контроле 

Министар управе и локалне са-
моуправе у Влади Републике 
Српске Сенка Јујић састала се 
са градоначелником Приједора 
Миленком Ђаковићем. Јујиће-
ва је истакла да је сарадња 
Приједора и овог министарства 
увијек била на завидном нивоу, 
те да нема разлога да тако не 
буде и убудуће. Са Ђаковићем 
је разговарала и о тренутној 
епидемиолошкој ситуацији. 
- Разговарали смо о посљеди-
цама које ковид-19 има на при-
вреду. Овом приликом желим 
да замолим све грађане да се 
придржавају мјера које су про-
писане, а то су првенствено за-
штитна маска и социјална ди-
станца, јер тако чувамо и себе 
и друге - апеловала је Јујићева. 
На састанку је било ријечи и о 

мјерама које би требало преду-
зети у циљу заштите од вируса 
корона.

- Кроз законе бисмо требало 
дорадити неке теме. Тако је 
процијењено и у Бањалуци и 
неопходна је сарадња градских 
управа и ресорног министарст-
ва. Иначе, Град Приједор и Ми-
нистарство управе и локалне 
самоуправе су годинама има-
ли добру сарадњу. Цијеним да 
ћемо наставити тако функцио-
нисати и даље - рекао је гра-
доначелник Миленко Ђаковић.
Ђаковић и Јујићева су након 
састанка обишли скупштинску 
салу и матични уред. Ресорни 
министар посјетила је и општи-
ну Оштра Лука.

У Републици Српској на евиден-
цију незапослених пријављено 
је 7.695 лица, којима је престао 
радни однос у периоду од 19. 
марта до 3. јула, то јесте усљед 
пандемије вируса корона и про-
глашења ванредне ситуације, по-
даци су Завода за запошљавање 
РС. У истом периоду на евиден-
цију Бироа Приједор пријављено 
је 435 радника који су остали без 

посла. Највише отказа уручено 
је у области трговине, прерађи-
вачке индустрије, угоститељства, 
образовања, те осталих јавних, 
друштвених, социјалних и лич-
них услужних дјелатности. На 
евиденцији незапослених Заво-
да за запошљавање РС у првих 
пет мјесеци ове године налази се 
88.811 незапослених лица. 

Републичка управа за 
инспекцијске послове, у 
сарадњи са инспектори-
ма јединица локалне са-
моуправе, протеклог ви-
кенда извршила је 755 
инспекцијских контрола 
на подручју РС, у обла-
сти поштивања мјера 
заштите од епидемије у 
заједници и радним сре-
динама 

ДОБРА САРАДЊА ГРАДА И 
РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА

Министар управе и локалне самоуправе 
у посјети Приједору

Б. Дакић

М. Шодић

Са састанка

Душка Макивић

М. Шодић

УСЉЕД ПАНДЕМИЈЕ 
БЕЗ ПОСЛА ОСТАЛО 

435 РАДНИКА 

СРНА

ДОГОВОРЕНО ДА МАСКЕ 
НА ОТВОРЕНОМ ПОНОВО 

БУДУ ОБАВЕЗНЕ
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Тим поводомТим поводом

У Јелићкој је, по традицији, 
на Ивањдан служен пара-
стос за 17 бораца Војске 
Републике Српске из овог 
села, који су погинули у 
Одбрамбено-отаџбинском 
рату. Њихова имена и ли-
кови уклесани су на каме-
ну испод ријечи: “Живјели 
смо овако и онако, ал` умр-
ли смо како смо обећали”. 
Вијенце на споменик поло-
жиле су њихове породице 
и саборци, делегације Бо-
рачке организације града 
Приједора, Мјесна борач-

ка организација Јелићка, 
Мјесна борачка организа-
ција Марићка, представни-
ци Организације породица 
заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила 
Републике Српске, Удру-
жење ветерана ВРС, те 
представници политичких 
партија. Из Мјесне борач-
ке организације поручили 
су да сјећање на погинуле 
борце мора да буде вјеч-
но, те да се ових 17 бора-
ца не треба сјетити само 
једном годишње, већ да 

се њихова имена морају 
спомињати много чешће. 
Ивањдан је одабран као 
дан сјећања на погинуле 
Јелићане, јер је управо 7. 
јула 1992. године, Трећи 
батаљон у којем је била 
чета бораца из овог села, 
из састава 43. моторизо-
ване бригаде и 5. козар-
ске бригаде, кренуо на 
свој ратни пут. Ове године 
парастос је обиљежен у 
складу са прописаним епи-
демиолошким мјерама.

Агенција за економски 
развој града Приједора 
“Преда-ПД” најавила је 
да ће у наредна 24 мјесе-
ца реализовати пројекат 
“Развој прекограничне 
мреже креативних инду-
стрија”, у партнерству са 
Регионалном развојном 
агенцијом “СИМОРА” из 
Сиска и Асоцијацијом за 
демократски просперитет 

“ЗИД” из Подгорице. Укуп-
на вриједност пројекта је 
595.214 евра, од чега 85 
одсто финансира ЕУ кроз 
Програм прекограничне 
сарадње Хрватске, БиХ и 
Црне Горе.
“Пројекат иде ка са-
радњи традиционалних 
индустријских сектора 
са секторима базираним 
на креативној индустрији 

и информационим тех-
нологијама. Како би се 
искористио потенцијал 
који постоји у овом сег-
менту, у Приједору, Си-
ску и Подгорици развиће 
се креативни центри као 
инструменти подршке и 
омогућити развој нових 
бизниса базираних на 
новим технологијама и 
интеграцији у традици-
оналне дјелатности као 
што су дрвопрерада, про-
изводња намјештаја, ме-
талопрерада и текстилна 
индустрија”, саопштено 
је из Агенције “Преда-
ПД”.
Кроз пројекат је пред-
виђен и развој инфра-
структуре, и то адап-
тација анекса зграде 
Пословног центра При-
једор и набавка опреме 
која ће знатно унапри-
једити капацитете Аген-
ције и њеног коворкинг 
простора, на првом мје-
сту набавка опреме ЦНЦ 
технологија и опреме за 
мултимедије.

ПАМТЕ ПОГИНУЛЕ САБОРЦЕ
Парастос у Јелићкој

ОБИЉЕЖЕНО 78 ГОДИНА ОД БИТКЕ НА КОЗАРИ
Козара је сјећање на херојство, 
народ и борце, којима је за изу-
зетне заслуге додијељен Орден 
народног хероја. Тих тешких дана 
1942. године сјећа се Божо Петро-
вић, родом из Кнешпоља. 
- У Кнешпољу смо покупљени, од-
ведени на Козару, а након тога у 
логор Јасеновац. У Јасеновцу нас 
је узео један Хрват, који нас је од-
вео на своје имање да за њега ра-
димо. Тамо смо и дочекали осло-
бођење. Ја сам ратно сироче. Мој 
отац и два рођена стрица и њи-
хове комплетне породице нису се 
вратили са ратишта. Остали смо 
без свега што смо имали - рекао 
је Петровић. 

На Козари је од 10. јуна до 15. јула 
1942. године страдало око 10.000 
бораца и 40.000 цивила. Према 
подацима СУБНОР-а, у збјегу 
је било 80.000 људи, од којих је 
68.000 завршило у логорима. 
- То не смијемо заборавити. Бор-
ци Другог крајишког партизанског 
одреда су се борили против да-
леко моћнијег непријатеља - ре-
као је, протеклог викенда, пред-
сједник приједорског СУБНОР-а, 
Вељко Родић. 
Српски члан Предсједништва БиХ 
Милорад Додик поручио је да се 
не смије никада заборавити оно 
што се на овом мјесту десило. 
- Овдје се окупљамо сваке годи-
не да одржимо сјећање, јер само 
у сјећању могу да живе они који 
су невино страдали. У народу и 
даље живи ова прича о Козари, 

планини која је симбол 
борбе за слободу - 
истакао је Додик. 
На овај начин 
исказујемо по-
штовање пре-
ма напорима 
и свему што 
је уложено у 
вријеме НОБ-
а, али и пре-
ма борцима и 
становништву, 
истакла је пред-
сједник РС Жељка 
Цвијановић.
- У другачијим околно-
стима него што је то било 
протеклих година, окупили смо 
се на Козари да одамо почаст 
невино страдалима. Република 
Српска баштини вриједности све-
га онога што носи Козара и многа 
друга наша мјеста, која су показа-
ла своје добро лице и увијек били 
на правој страни историје - рекла 
је Цвијановићева. 
Козара је стратише Срба у Дру-
гом свјетском рату и симбол от-
пора, страдања и борбе српског 

народа за опстанак, рекао је др-
жавни секретар у Министарству 
за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Владе Србије, 
Зоран Антић. 
- Ни ковид-19, ни било шта нас не 
може спријечити да будемо зајед-
но са нашим народом у Републи-
ци Српској. Српски народ је у 18, 

19. и 20. вијеку дао много жртава 
у борби за слободу, против свих 
оних који су жељели да Срби не-
стану са ових простора - рекао је 
Антић. Градоначелник Приједора 
Миленко Ђаковић рекао је да је 
Козара овјенчана славом, јунашт-
вом и трагедијом, те да се народ 
Козаре сваке године окупља на 

овом мјесту да ода почаст стра-
далим јунацима и цивилима. 
- Са овог мјеста шаљемо поруке 
мира. Да се страдања која су се 
догодила на Козари никада више 
не понове и да народ мирно живи 
- поручио је Ђаковић. 

У Меморијалној зони спомен-ком-
плекса на Мраковици делегације 
су положиле вијенце и одале по-
шту погинулим борцима Парти-

занског одреда и убијеним циви-
лима. Служен је и парастос код 
спомен-крста. Обиљежавање 78 
година од Битке на Козари орга-
низовале су владе Републике Ср-
пске и Србије.  

 ПОВЕЗАТИ КРЕАТИВНУ 
ИНДУСТРИЈУ И 

ТРАДИЦИОНАЛНИ СЕКТОР

СРНА

М. Шодић

З. Јелић

Са Мраковице поручено да славни дани борбе за 
ослобођење не смију пасти у заборав 

На Козари је од 
10. јуна до 15. јула 

1942. године страда-
ло око 10.000 бораца 
и 40.000 цивила. Према 
подацима СУБНОР-а, 
у збјегу је било 80.000 
људи, од којих је 
68.000 завршило у 

логорима. 

Козара симбол борбе 

за слободу

Божо Петровић: 
остали смо без свега 

што смо имали 

Служен парастос код спомен-крста

Миленко Ђаковић: 
да се страдања на Козари 

никад не понове
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Образовање Образовање

Александар Миљешић, дирек-
тор Средњошколског центра 
Приједор, појашњава да овом 
одлуком преквалификације за 
занимања у струци здравство 
нису забрањене, већ да су по-
оштрени критеријуми за упис. 
Доквалификације и стицање 
средњег стручног образовања, 
као прве квалификације, у ст-
руци здравство, ресорно мини-
старство више не одобрава.
- Могуће је вршити преквали-
фикације из занимања фар-
мацеутски техничар у меди-

цински техничар или обратно. 
Али више није дозвољено вр-
шити преквалификације из за-
нимања фризер у медицински 
техничар - додао је Миљешић. 
Средњошколски центар Прије-
дор од 2012. године реализује 
програм образовања одраслих 
за струку здравство - зани-
мање медицински техничар. 
До сада је програм преквали-
фикације завршио 361 полаз-
ник, односно 16 генерација. 
- Полазници образовања одра-
слих у овој школи, њих 44, 

ученици трећег и четвртог раз-
реда, који су се уписали прије 
нове одлуке министарства, 

завршиће циклус преквалифи-
кације по устаљеном плану и 
програму и правилима која су 
важила до тада, док се стекну 
услови за то, због вируса коро-
на - додао је он. 
Циклус образовања одраслих 
укупно траје 14 мјесеци. По-
лазници као и редовни учени-
ци, похађају наставу и полажу 
матурски испит, што довољно 
говори да се ова установа не 
бави “инстант образовањем”, 
поручују из Средњошколског 
центра Приједор. Миљешић 
је нагласио да се ова школа 
обратила Министарству мол-
бом и сугестијом да се преква-
лификације за занимања у 
струци здравство одобре и 
ученицима који су завршили 
гимназију, како би им омогући-
ли стицање средњег стручног 
образовања. 

Б. Дакић

- Што се тиче Средњошколског 
центра и Угоститељско-економс-
ке школе, формирано је свих пет 
одјељења. Недостаје нам че-
тири-пет ученика, што не пред-
ставља проблем. Велико инте-
ресовање владало је за нова 
занимања - рекла је Валентина 
Совиљ, предсједник Актива ди-
ректора средњих школа регије 
Приједор, и додала да је Влада 
Српске ученицима који се шко-
лују за дефицитарна занимања 
обезбиједила стипендију у изно-
су од 100 КМ и средства за трош-

кове превоза.
- Што се тога тиче, попунили 
смо одјељења за алатничара и 

бравара-заваривача, а за зани-
мање пекара још има слободних 
мјеста. Нажалост, у читавој ре-
гији је присутан тренд значајно 
смањеног интересовања за све 
гимназије. Исту судбину дијели 
и гимназија у Приједору - додала 
је Совиљева.

Недавно је одржан састанак 
предсједника актива директора 
из свих регија Републике Српске 
и министра просвјете и културе 
Наталије Тривић. Између оста-
лог, било је ријечи о Измјенама 
и допунама Закона о средњем 
образовању, што подразумијева 

обавезну праксу код послодава-
ца.
- Минимум 25 одсто фонда часо-
ва практичне наставе биће код 
послодавца. И школе и роди-
тељи могу да потраже послодав-
ца који је вољан да, уз плаћање 
или без плаћања практичне на-
ставе, прими ученика на праксу. 
Нагласак на одређеним измјена-

ма и допунама наставних плано-
ва и програма је на новим зани-
мањима, али доћи ће и до неких 
измјена када је у питању настава 
историје, која се изучава годину 
или двије. Нагласак је на наци-
оналној историји и Другом свјет-
ском рату - рекла је Совиљева.
Она је изразила наду да ће се 
епидемиолошка ситуација по-
бољшати, те да ће ученици и 
професори у септембру поново 
сјести у школске клупе.

Ученици заинтересовани за нова занимања 

СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА

Нова одлука Министарства просвјете и културе РС
ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ ОДОБРЕНЕ САМО 

У ОКВИРУ ИСТЕ СТРУКЕ 

Завршен је јунски уписни рок у средње школе. Бу-
дући средњошколци показали су велико интересо-
вање за нова занимања. Стручне школе и ове годи-
не су најинтересантније, тако да су у Машинској и 
Електротехничкој школи сва одјељења попуњена 

СМАЊЕНО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ГИМНАЗИЈУ

- Попунили смо одјељења за алатничара и бра-
вара-заваривача, а за занимање пекара још има 
слободних мјеста. У цијелој регији значајно је 
смањено интересовање за гимназију. Исту судби-
ну дијели и Гимназија “Свети Сава” у Приједору 
- рекла је Валентина Совиљ.

ОБАВЕЗНА ПРАКСА 
КОД ПОСЛОДАВЦА

Измјене и допуне За-
кона о средњем обра-
зовању подразумије-
вају обавезну праксу 
код послодаваца. Ми-
нимум 25 одсто фон-
да часова практичне 
наставе биће код по-
слодавца. И школе 
и родитељи могу да 
потраже послодав-
ца који је вољан да, 
уз плаћање или без 
плаћања практичне 
наставе, прими учени-
ка на праксу.

Министарство просвјете и културе Републи-
ке Српске саопштило је да у наредном перио-
ду неће одобравати преквалификације и до-
квалификације из других струка у здравство, 
већ само унутар здравствене струке за друго 
занимање 

УВЕСТИ РЕД У 
ЦИЈЕЛОЈ БиХ

- Ми подржавамо од-
луку Министарства и 
мислимо да свакако до-
приноси бољем квали-
тету образовања ових 
кадрова, али апелујемо 
да по питању преква-
лификације треба да 
се уведе ред у цијелој 
БиХ, а не само у РС, да 
би иста правила важи-
ла за све организаторе 
образовања одраслих - 
рекао је Миљешић. 

М. Шодић

Стручне школе најпопуларније

Валентина Совиљ, 
предсједник Актива директора 
средњих школа регије Приједор

Александар Миљешић, 
директор Средњошколског 

центра Приједор

Програм преквалификације завршио 361 полазник

Одлука ресорног министарства 
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ДруштвоДруштво

Приједорски радикали поново су 
активирали свој рад, овог пута под 
називом Српска радикална стран-
ка Српске, која је регистрована у 
марту ове године. Ђуро Кончар, 
повјереник Градске организације 
радикала Приједор, истакао је да 
је ова политичка партија модер-
низована, али је остала досљед-
на својим изворним политичким 
принципима.
- Српска радикална странка Ср-

пске залагаће се и даље за јачање 
институција Српске, очување по-
родице и борбу бротив корупције. 
Ми смо, практично, сљедбеници 
односно обновитељи СРС која је 
на просторима Републике Српске 
присутна од 1993. године. Онима 
који су напустили и престали да 
буду чланови радикала и прешли 
у друге партије, желимо срећу - 
рекао је Кончар.
Он је истакао да се ова политичка 

партија кандидовала за локалне 
изборе у Приједору. Имаће своје 
кандидате како за одборнике, тако 
и градоначелника, рекао је он и 
додао да остаје могућност догово-
ра са другим политичким партија-
ма у вези са подршком кандидата 
за градоначелника, ако та личност 
буде испуњавала услове које ра-
дикали постављају. 
- То треба да буде личност која ће 
бити градоначелник свим грађани-
ма Приједора и неће их одвајати 
по политичким линијама. Рачуна-
мо на особу која ће бити способна 
да око важних питања сарађује са 
свим странкама и републичким 
институцијама, али и човјек који у 
протеклом периоду иза себе има 
добре резултате рада - навео је 
Кончар. 
Милан Гверо, вршилац дужности 
предсједника Градске организа-
ције СРС Српске, захвалио се 
Српској демократској странци која 
им је уступила просторије за рад. 
Како су рекли, у предстојећој кам-
пањи ће се углавном оглашавати 
путем медија. Конференцији за 
новинаре присуствовао је и Дра-
ган Бера, вршилац дужности за-
мјеника предсједника Градске ор-
ганизације СРС Српске Приједор.

- Разлог је логичан и очеки-
ван. Због пандемије, станов-
ништво се мање кретало, 
мањи број возила је био на 
улицама, јер бројни објекти 
нису радили. Паркинг-сервис 
за вријеме ванредног стања 
није радио скоро два мјесе-
ца. На располагању је била 
дежурна служба, али ништа 
у пуном обиму. Полако се 
стање враћа у нормалу - ре-
као је Александар Јефтић, 
шеф Одсјека за саобраћај и 
паркинге. 

За похвалу је то што је са-
обраћајна култура возача 
подигнута на виши ниво. Ре-
цимо, прошле године када 
се у градски буџет слило око 
380.000 КМ, 90 одсто прихода 
односило се на наплату пар-
кирања путем паркинг-ауто-
мата. Увијек постоји потреба 
за новим паркинг-мјестима, 

нарочито у градској зони. 
- Тренутно нам је највећи про-
блем Градска тржница, Јере-
за, Занатска улица. Имамо у 
плану, у складу са регулацио-

ним планом, да изградимо још 
једно паркиралиште између 
Светосавске улице и Меди-
цинске школе, гдје би могли 
добити до 80 нових паркинг-
мјеста. Ту имамо проблема 
око имовинских односа, па 
све то треба ријешити како би 
кренули са изградњом. Али 
активности су у току - појас-
нио је Јефтић. 
Проблематична зона је и ис-
пред зграде “Метро”. Тренут-
ни број паркинг-мјеста не за-
довољава потребе станара у 

овом дијелу града.
- Тражимо начин да се у том 
дијелу града изгради још јед-
но паркиралиште, које вјеро-
ватно неће бити под напла-
том, али чисто да се ријеши 
проблем који се појављује 
током одвијања саобраћаја, 
јер возачи своја возила кон-
стантно паркирају на улици - 

рекао је он. Наплата паркинга 
у Приједору врши се на 720 
паркинг-мјеста, путем 20 пар-
кинг-аутомата.  

Послодавци из области угости-
тељства и туризма суочени су 
са драстичним падом прихода и 
након попуштања рестриктивних 
мјера уведених због појаве вируса 
корона, те најављују да ће бити 
принуђени, уколико се садашња 
ситуација настави и у наредним 
мјесецима, да отпусте дио од 
15.000 радника који директно раде 
у овој области. У односу на прва 
два мјесеца ове године, приходи 
кафана и ресторана брзе хране 
пали су за 30 одсто, већих ресто-
рана око 50 одсто, а хотела и тури-
стичких агенција више од 90 одсто, 
истичу из Удружења послодаваца 
туризма и угоститељства Српске. 
Из Удружења Влади Републике 
Српске и надлежним институција-
ма предлажу измјену Закона о 
доприносима по хитном поступку 
на начин да се поред запослених 
у области производње текстила, 
коже и производа од коже, 
додају и запослени у 
области туризма и 
угоститељства у 
складу са класи-
фикацијом дје-
латности Репу-
блике Српске 
на период 
од најмање 
12 мјесеци, 
почев од 1. 
августа. Као 
мјеру која би 
помогла овој 
привредној гра-
ни, из Удружења 
предлажу и да 
Савјет министара от-
вори границу за стране 
туристе и пословне људе 
из региона и ЕУ који би били оба-
везни поштовати препоруке и епи-
демиолошке мјере прописане од 
надлежних институција. Такође, из 
Удружења траже измјену закључка 
о регулисању радног времена уго-

ститељских објеката на начин да 
се продужи радно вријеме радним 
даном до 24.00 часа, а викендом 
до 1.00 час, уз обавезно пошто-
вање мјера за превенцију вируса 
корона. Послодавци из области 
угоститељства и туризма позивају 
инспекцију да редовно контроли-
ше примјену прописаних мјера и 
радног времена без изузетака, а 
власнике угоститељских објеката 
да се стриктно придржавају свих 
мјера да се не би довели у ситу-
ацију поновног затварања објека-
та. Једна од предложених мјера 

је и да се 
в е ћ и м 
рестора -
нима омо-
гући при-

јем већег 
броја особа, 

п о ш т у ј у ћ и 
прописане мје-

ре дистанце и 
остале мјере које се 

односе на запослене и 
госте. Предлаже се и обустава на-
плате свих локалних такси за 2020. 
годину, изналажење могућности 
додатних ваучера за пунољетне 
грађане од локалних заједница 
који би се трошили у локалним 

заједницама у свим угоститељским 
објектима, а не само у смјештај-
ним, те маркетиншку кампању у 
Српској и регији по узору на “Купуј-
мо домаће” која би довела туристе 
у Српску, а што би посљедично до-
вело и до веће потрошње домаћих 
производа, па би корист имале и 
друге пратеће привредне гране. Из 
Удружења апелују на послодавце 
из области туризма и угоститељст-
ва, као и запослене раднике, да се 
стриктно придржавају прописаних 
мјера да би од Републике Српске и 
БиХ створили епидемиолошки без-

бједно подручје, што би довело до 
ублажавања мјера и доласка већег 
броја туриста. У саопштењу се до-
даје да је досадашња сарадња са 
Министарством трговине и туриз-
ма, Институтом за јавно здравст-
во, Унијом удружења послодаваца 
и Привредном комором Републике 
Српске дала резултате у дијелу 
мјера за побољшање услова по-
словања. 
“Сигурни смо да само заједно мо-
жемо доћи до рјешења која ће омо-
гућити угоститељству и туризму да 
опстане и развија се на добробит 
свих”, закључује се у саопштењу.

ПОТРЕБНО ЈОШ 
ПАРКИНГ-МЈЕСТА

ПОСЛОДАВЦИ: ПРЕДУЗЕТИ ДОДАТНЕ 
МЈЕРЕ ИЛИ ОТПУСТИТИ ДИО РАДНИКА

П. Ш.

МОДЕРНИЗОВАНИ, АЛИ ДОСЉЕДНИ 
ИЗВОРНИМ ПРИНЦИПИМА

Српска радикална странка Српске иде на локалне изборе

СРС Српске кампању ће водити преко медија

СРНА

“Хитно смањење 
цијена и промјену та-

рифних група кад је ријеч о 
електричној енергији на начин 
да се субјекти са већом потро-
шњом пребаце у ниже тарифне 

групе за обрачун цијена струје, а да 
се ресторанима и кафићима цијена 

струје обрачунава као за домаћинст-
ва на период од минимум 12 мјесе-
ци. Хитно изналажење рјешења да 

се обештете и субвенционирају 
ноћни клубови и свадбени 
салони којима је и даље за-

брањен рад”, наводи се 
у саопштењу.

Одсјек за саобраћај и паркинге, у првих пет 
мјесеци ове године, остварио је укупан приход 
од око 100.000 КМ. Због пандемије вируса коро-
на, приход је за око 30 одсто мањи у односу на 
исти период прошле године

М. Шодић

Александар Јефтић, 
шеф Одсјека за саобраћај и паркинге

У плану паркиралиште између 
Светосавске улице и Медицинске школе
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Друштво Друштво

Ненада је пријатељица замоли-
ла да јој буде жирант. Пристао 
је. У банци су ријешили сву не-
опходну папирологију. Међутим, 
након двије године, на његову 
адресу стигла је опомена да као 
жирант мора да измири обаве-
зе по кредиту, али неке треће, 
њему непознате особе. У међув-
ремену је сазнао да је тај човјек 

зет његове пријатељице, која му 
је уплаћивала кредит. 
- На крају сам је натјерао да ис-
плати пола кредита. Тада сам 
добио рјешење и од банке и од 
суда. Међутим, када се иде на 
рочиште, они све сваљују на 
жиранте, а не на дужника. И ја 
питам судију: “Зашто ми?” А она 
ми каже: “Па ви сте потписали.” 

Кажем јој да нисам потписао и 
да човјека не знам. Већ 18 годи-
на се провлачим по судовима, 
јер се све свали на жиранта. 
Опет тврдим да том човјеку ни-
сам био жирант - прича Ненад.
Ово је била само једна од не-
пријатних ситуација у којој се 
нашао наш саговорник. Све то 
га је коштало времена и живаца. 
Њега и његову породицу. Један 
спор добио је прије 10 година на 
суду у Сарајеву. Опет иста при-
ча. Тада су му стизале опомене 
за кредит од 25.000 КМ  да на-
водно, као жирант, мора да ис-
плати рате. Кредит је подигнут 
на име кћерке његове другарице 
с почетка ове приче. 
- Све ми је досадило, вјерујте. 
Кад ми дође поштар, падне ми 
мрак на очи. Бојим се, боји се 
моја породица. Све што зара-
дим, морам да дам за туђе рате 
кредита или за судске трошкове. 
Ако ме колега пита да му будем 
жирант, бићу му жирант, а не 
неком трећем лицу, које дигне 
кредит и запали у иностранство 
- додаје Ненад. 
Није се, каже, свега ослободио. 
Правду тјера за још три креди-
та која су му на грбачи. Бориће 
се, поручује, до задњег. Да све 
истјера на чистац. 

М. Шодић

Министарство унутрашњих по-
слова Републике Српске апе-
ловало је да грађани у сезони 
годишњих одмора, приликом 
одласка на дужа путовања, по-
себну пажњу посвете заштити 
своје имовине и тако помогну у 
спречавању евентуалне крађе. 
Неки од савјета за грађане су да 
увијек закључавају улазна вра-
та, без обзира на то колико су 
одсутни, саопштено је из МУП-а.
“Немојте заборавити затвори-
ти прозор или балконска врата. 
Уколико сте у могућности, поред 
главне браве на улазним врати-
ма, уградите и додатну, помоћну 
браву”, наведено је у саопш-
тењу. 
Из МУП-а апелују да грађани не 
остављају кључ од улазних вра-

та испод отирача, у папучама, 
саксијама за цвијеће и слично, 
јер то су за већину уобичајена 
мјеста која самим тим ни крими-
налцима нису скривена.
“Пожељно је да се новац, злат-
ни накит и оружје из куће за 
вријеме дужег одсуства да на 
чување лицу од повјерења или 
у трезор неке банке”, наводе 

из МУП-а Српске. Препорука 
грађанима је да, уколико су у 
могућности, на објектима угра-
де техничке системе заштите, 
попут освјетљења објеката са 
сензорима покрета, аларма, ви-
део-надзора и слично. Један од 
савјета је и да грађани замоле 
комшије да, ако чују буку у њи-
ховом стану за вријеме одсуст-
ва, одмах позову полицију.
“Није пожељно на друштвеним 
мрежама објављивати од-
лазак на путовања, 
нити сличне ин-
формације и фо-
тографије које 
потврђују да 
сте тренут-
но одсут-
ни ван 

мјеста пребивалишта, 
односно на годишњем од-
мору”, један је од савјета грађа-
нима. 
Из МУП-а наводе да су љетни 
мјесеци период кад је појачан 
ризик од извршења кривичних 
дјела криминогених лица, те да 
из тог разлога превентивне мје-
ре самозаштите умањују ризик 

од угрожавања имовине грађа-
на. У саопштењу је истакнуто да 
Министарство унутрашњих по-
слова Републике Српске спро-
води планиране превентивне 
мјере на спречавању вршења 
имовинских кривичних дјела, 
али да је сама заштита умного-
ме ефикаснија уколико и сами 
грађани предузму одговарајуће 
мјере с циљем заштите личне 

имовине.
“Бесплатна те-

лефонск а 
л и н и ј а 

122 на 
рас-

по-

ла-
гању 

ј е 
грађани-

ма 24 часа 
дневно уколико 

примијете сумњива пона-
шања непознатих лица у својој 
згради или комшилуку, на пар-
кингу или у непосредном окру-
жењу”, нагласили су из МУП-а 
Републике Српске. 

З. Ј.

Врeмeнским услoвима кojи су 
влaдaли у прeтхoднoм пeриo-
ду зaдoвoљни су узгajивa-
чи пoврћa, jeр je кишa пaлa у 
прaвo вриjeмe. Дрeнa Стojaкo-
вић пoврћe узгaja нa oтвoренoм 
и у плaстeницимa у Гoрњим 
Oрлoвцимa. Први плaстeник 
нaбaвилa je 2013, a oд тaда су 

сe кaпaцитeти ширили, тaкo дa 
je oвe гoдинe пoстaвљeн joш 
jeдaн плaстeник. Штo сe тичe 
прoизвoдњe пoврћa, гoдинa је, 
бaр зaсaд, дoбрa и Дрeнa сe 
нaдa дa ћe тaкo и oстaти.
- Кишe кoje су пaдaлe у прeт-
хoднoм пeриoду ствaрнo су дo-

брo дoшлe, нe сaмo зa бaштe, 
вeћ и зa сву oстaлу пoљoпри-
врeдну прoизвoдњу.  Гoдинa 
je oдличнa. Зaдoвoљнa сaм и 
прoизвoдимa и циjeнaмa - при-
чa Стojaкoвићевa.
Пoрeд плaстeникa, нa oт-
вoрeнoм имa три дунумa бaштe. 
Узгaja прaктичнo свe: oд мрквe, 

пeршунa, пaрaдajзa, пaприкe, 
цeлeрa пa нaдaљe. Свe штo 
купци трaжe, тo сe сaди и гajи. 
Истo тaкo, свe штo прoизвeдe, 
прoдa нa приjeдoрскoj тржни-
ци, jeр купци прeпoзнajу квa-
литeт. Mуштeриja je нeкaд вишe, 
нeкaд мaњe, aли Дрeнa ниje 
нeзaдoвoљнa.

- Зaвиси oд дaнa, aли имa 
дoвoљнo купaцa. Успиje сe 
прoдaти. Међутим, дoбрo би 
нам дoшла нeка oткупна стaни-
ца да се поврће oдjeднoм прoдa. 
Taкo би билo вишe врeмeнa зa 
рaд у бaшти и плaстeницимa - 
кaжe oнa.

Jeднa тaквa oткупнa стaницa, 
смaтрa Дрeнa, дoбрo би дoшлa 
свим пoвртлaримa у Приjeдoру, 
jeр би нa тaj нaчин имaли oлaк-
шaн приступ тржишту и сигурaн 
oткуп. 

Узгој поврћа у 
Горњим Орловцима

ПOВРTЛAРИ ЗAДOВOЉНИ 
КВAЛИTETOM И ЦИJEНOM

Ненад Мирковић годинама отплаћује туђе кредите

КАД ВИДИМ ПОШТАРА, 
ПАДНЕ МИ МРАК НА ОЧИ!

Приједорчанин Ненад Мирковић већ 11 година 
отплаћује туђе кредите. Буде жирант позна-
нику, а након неког времена дође му позив из 
банке да мора измирити кредитне обавезе за 
неку трећу особу 

АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА 
ЗАШТИТЕ ИМОВИНУ ТОКОМ 

ГОДИШЊИХ ОДМОРА

“Приликом напуштања дома 
на дуже вријеме, грађанима се 
савјетује да га повјере на чу-
вање комшијама или родбини. 
Пожељно је да се створи ути-
сак да у стану или кући неко 
борави, те стога они треба да 
током ноћи пале свјетло, дању 
отварају прозоре, дижу ролетне и 
чешће обилазе њихов дом”, савје-
тују из МУП-а Српске. 

Срна

Дрена Стојаковић: 
први плaстeник нaбaвилa 2013. године

Ова сезона одлична

Узгој у баштама и пластеницима
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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
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

Ослушкује:
Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

ВОДОРАВНО: 1. Четвртина круга, 9. Двојина, 10. Под-
ручје, област, 12. Главни јунак романа Иљфа и Петро-
ва, 14. Надимак бившег предсједника ФСС Томислава 
Караџића, 15. Мађарски композитор Бела, 17. Лијек 
(ек.), 18. Други самогласник, 19. Члан актива, 21. Раде 
Марковић, 23. Вода са угљичном киселином, 24. Озна-
ка кисеоника, 25. Драг, 27. Бајка, 28. Земљишна повр-
шина, 29. Роба у трговини, 31. Боја за косу, 32. Име ма-
некенке Кембел, 33. Практична провјера, 34. Фудбалски 
клуб из Тетова.  

УСПРАВНО: 1. Неквалитетно урађена, 2. Огањ, 3. 
Средство рада, 4. Пето слово азбуке, 5. Староегипат-
ско божанство, 6. Умјетност (фр.), 7. Период у развју 
Земље, 8. Старогрчки филозоф, 9. Врста пса, 11. Сје-
диште лектора, 13. Назив чувене руске оклопњаче, 16. 
Македонско мушко име, 20. Јединица за снагу, 22. Име 
црногорског распопа Дедејића, 26. Острво, 28. Држак 
на античким посудама, 30. Назив, 31. Шеталиште уз об-
алу, 33. Лична замјеница, 35. Шесто слово абецеде.

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 10. јула 
1926. године у Београду је 
рођен Павле Вуисић, репре-
зентативно име српског и ју-
гословенског глумишта који 
је остварио преко 150 улога 
на филму и телевизији. До-
битник је бројних глумачких 
признања, а и награда за 
животно дјело, која се до-
дјељује на Филмским сусре-
тима у Нишу, носи његово 
име. Није имао формалног 
глумачког образовања, али 
је био глумац широког дија-
пазона, који је 1950. године, 

улогом у филму “Чудотворни 
мач”, започео богату и успје-
шну филмску каријеру. Сту-
дирао je право, а огледао се 
и у новинарству (Радио Бео-
град). Посебну популарност 
стекао је у тв-серији “Ками-
онџије” са Миодрагом Петро-
вићем Чкаљом.
Живио је боемски и волио 
Дунав, а упркос понудама, 
никад није желио да глуми у 
иностранству. Преминуо је 1. 
октобра 1988. године.  

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
Староримски пјесник Хорације је први упо-
требио израз „гола истина“. 

***
У Лондону и Чикагу постоји теретна под-
земна жељезница. 

***
Највећи виолиниста свих времена, Нико-
ло Паганини (1782. - 1840.) имао је четири 
страдиваријусове виолине. 

***
У тијелу одраслог човјека има 208 костију.

***
Кишне капи, између осталог, садрже и ви-
тамин Б. 

***
Најраширеније презиме на енглеском го-
ворном подручју је Смит. 

1461. - Стефан Томашевић по-
стао краљ Босне.

1774. - Русија и Османско 
царство склопиле Кучуккаи-
нарџијски мир којим је Осман-
ско царство изгубило Крим.

1821. - САД су преузеле Флори-
ду након куповине од Шпаније.

1856. - Рођен Никола Тесла.

1926. - Рођен Павле Вуисић, 
српски глумац.

1942. - Рођена Мирјана Марко-
вић, супруга Слободана Мило-
шевића. 
1962. - Лансиран први телеко-
муникациони сателит „Телстар“ 
који је омогућио пренос ТВ про-
грама преко Атлантског океана.

2001. - Цртеж Леонарда да 
Винчија продат за 11,4 милио-
на долара.

Н
А

 Д
А

Н
А

Ш
Њ

И
 Д

А
Н

Рјешење из прошлог броја: абакција, Алеп, Игало, га-
леб, осам, италик, Мур, т, Јагодина, аг, таман, ж, топ, 
Ман, ре, официр, тен, Ратај, капи, нарација. 

НЕЋЕ МЕНЕ 
Борба против корона вируса и даље траје.

Сад се своди на двије „окрепљујуће“ ријечи: 
неће мене. 

ЗНА СЕ 
Нема преваре, нема изненађења. 

Ако знате гдје је компјутер, знате гдје су вам 
дјеца.

ПОРИЈЕКЛО ВРСТА 
Један читалац баш претјерује. 

Тврди да су риалити програми прави доказ да 
смо сишли са дрвета. 

ПИТАЛИЦА
- Шта је права узбуна? - пита један читалац.

Ех, шта?!  Рећи на улици: држте лопова. 

ПИТАЊЕ ПИТАЊА
Хамлетовска дилема би могла гласити и овако.
Искусна или неискусна вјереница, питање је 

сад. 

ЈАЈЕ И ДЛАКА  
Да разјаснимо још нешто.

Ономе ко тражи длаку у јајету, и није до јела.

Сјећање: Павле Вуисић, филмски и телевизијски глумац
ВЕЛИКО ИМЕ СРПСКОГ И ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ГЛУМИШТА   

Павле Вуисић У легендарном филму „Ко то тамо пева“ 



Група рекреативаца из 
Ракелића и Приједора, 
протекле суботе, упутила 
се ка манастиру Гомиони-
ца. Срђан Тадић, Драган 
Вуковић, Жељко Драгић и 
Бојан Павић превалили су 

пут од око 40 километара, 
а како кажу, вријеме их је 
добро послужило, као и 
снага и њихова бицикла. 
Кренули су рано ујутро, 
јер су метеоролози наја-
вили сунчан и топао дан. 

За ову акцију, договорили 
су се на дружењу викенд 
прије и одабрали руту: од 
Ракелића, Буснова, Кри-
ваје, Бронзаног Мајдана, 
мало асфалтом, мало ма-
кадамом и стигли су до 

манастира Гомионица за 
четири сата, укључујући и 
паузе. Својим доласком, 
највише су обрадовали 
оца Методија, игумана ма-
настира Гомионица, који је 
такође родом из Ракелића. 
Вријеме су искористили 
за разговор са игуманом 
и обилазак манастирског 
комплекса. Срећни и задо-

вољни вратили су се у Ра-
келиће, гдје их је дочекао 
ручак, уз који су наставили 
дружење. Док се одлуче за 
сљедећу руту, бицикле ће, 
кажу, добро уштимати, да 
их послуже као и овај пут. 
Иначе, овај дио Приједора 
познат је по означеној би-
циклистичкој рути “Цркве 
брвнаре”, која је свим љу-
битељима двоточкаша за 
препоруку. 
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Тим поводом Тим поводом

БИЦИКЛИМА ДО МАНАСТИРА ГОМИОНИЦА   

М. Шодић

Са оцем Методијом, 
игуманом манастира Гомионица

Послужило их вријеме, снага и бицикла

Чланови Мото клуба 
„Отписани“, и ове го-
дине, сјели су на своје 
моторе и запутили се 
у приједорску службу 
Завода за трансфу-
зијску медицину Репу-
блике Српске. У акцији 
даривања драгоцјене 
течности,  учествовало 

је петнаестак бајкера. 
Акција добровољног 
даривања крви, коју 
организују приједорски 
бајкери, већ је постала 
традиција, појаснио је 
предсједник МК „Отпи-
сани“ Славко Врући-
нић. Он је додао да је 
ово само једна у низу 
хуманитарних актив-
ности које овај клуб 

организује.
- Ово је један мали 
допринос, али крв коју 
данас дамо, може не-
коме спасити живот. 
Зато и јесмо ту. Ово 
је већ дио традиције 
„Отписаних“, и обично 
акцију организујемо на 
самом старту сезоне, 

али овај пут смо због 
епидемије морали то 
да помјеримо- каже 
Врућинић. 
Својим хуманитарним 
радом и оваквим ак-
цијама „Отписани“ на-
стављају да руше сте-
реотипе о бајкерима 
као грубијанима. 
- Ми смо људи које 
веже једна страст. А 

то је жеља за слобо-
дом и слободном во-
жњом. Да уживамо у 
дружењима и да наши 
двоточкаши не служе 
за превоз од тачке А 
до тачке Б, већ да се у 
тој вожњи ужива. Ова 
акција показује нашу 
хуману страну - пору-
чио је један од „Отпи-
саних“, Жељко Касап. 
Он је додао да су 
свјесни да свака доза 
крви може да чини раз-
лику између живота и 
смрти, те да бајкери, 
као најугроженија ка-
тегорија у саобраћају, 
то добро схватају.
Међу бајкерима који 
су дали крв било је и 
дама.
- Увијек се радо одазо-
вем свим хуманитар-
ним акцијама. Гдје год 
треба, увијек смо ту  

- каже Снежана Тодо-
ран, које је напомену-
ла да јој давање крви 
није ништа ново.
„Отписани“ поручују да 
са својим активности-
ма настављају и даље, 
те да су ту за своје суг-
рађане.

Завршено снимање ТВ филма 
„Guten morgen, nachbar!”

СТАТИСТИ ОДУШЕВЉЕНИ 
ИСКУСТВОМ ПРЕД КАМЕРАМА

З. J.

Глумцима, на челу са Алексан-
дром Стојковићем и Деаном 
Батозом, техничкој екипи и 
статистима, био је веома уго-
дан боравак на подручју Наци-
оналног парка „Козара“, гдје је 
снимљен највећи број сцена. 
Захваљујући смјештајним ка-
пацитетима Националног пар-
ка и Планинарско-скијашког 
друштва „Рудар“, екипа је сво 
вријеме снимања боравила 
на Козари гдје су, како кажу, 
поред радног дијела, ужива-
ли и у љепотама Козаре. За-
нимљиво је било и снимање 
на Голој планини, најљепшем 
дијелу Козаре, гдје су рађене 
доста захтјевне сцене, каже 
филмска екипа. На локацију 
се стизало џиповима, којима 
се довозила сва опрема, хра-
на и вода.
- С обзиром да се ради о чи-
стом планинском подручју, 
на овој локацији нема струје, 

воде, све смо морали импро-
визовати. Многи су овдје били 
први пут. Међу њима и се-
дам статиста старије животне 
доби који су глумили њемач-
ке туристе. Приликом првог 
доласка, троје пензионера из 
ове групе се изгубило. Залу-
тали су пропланцима Козаре. 
Срећом, успјели смо оствари-
ти везу с њима, па су, уз мало 
кашњења, ипак стигли на сет 
- прича нам један од чланова 
екипе. 
За Борку Тополу, статисту, бо-
равак на Козари био је ужи-
вање. 

- Дружили смо се као једна 
породица. Никад досад нисам 
била на оваквим снимањима, 
па нисам знала ни шта ме оче-
кује. Изненадила сам се коли-
ко су сви били добри и пријат-
ни према нама - каже Борка.
Најстарија у групи статиста 
била је Рада Новаковић, која 
се из радозналости одазвала 
позиву да глуми Њемицу.
- Поред тога што смо имали 
хране и пића у изобиљу, мла-
ди из техничке екипе према 
нама су били више него па-
жљиви. Нису дозвољавали да 
дуго будемо на сунцу, а и када 
смо радили, носали су за нама 
сунцобране, возилима нас 
превозили 50 метара да се не 
бисмо уморили, што је било 
смијешно. Приликом снимања 
на ски-стази, гдје се и возила 
једва успињу, двојица момака 
пришли су ми и хтјели ме од-
нијети узбрдо, мислећи да не 
могу ићи пјешице. Наравно, 
нисам дозволила. Рекла сам 
им: „Дјецо, може баба још хо-
дати“ - испричала нам је Рада. 
Међу онима који су статирали 
у овом филму, били су и лов-
ци, извиђачи и службеници 
Полицијске управе Приједор.

КВ

МК „Отписани“
БАЈКЕРИ У АКЦИЈИ 
ДАРИВАЊА КРВИ

Свака доза може некоме да спаси живот

„Отписане“ веже љубав 
према моторима и слободи

Козара и околинa 
Приједора, протеклих 
десетак дана, били су 
поприште снимања 
телевизијског фил-
ма „Guten morgen, 
nachbar!”, седмог на-
ставка серијала „До-
бро јутро, комшија“ 

БУКВАЛНО СХВАТИЛИ СЦЕНАРИО, 
ПА СТВАРНО ЗАЛУТАЛИ

По сценарију, група њемачких туриста, које 
су глумили приједорски пензионери натурш-
чици, требало је да залута на Козари. Изгледа 
да је у овом случају живот опонашао филм, 
па се то заиста догодило мањој групи пензио-
нера на путу ка Голој планини. 
- Њих троје је залутало на пропланцима Ко-
заре. Срећом, успјели смо остварити везу с 
њима, па су, уз мало кашњења, стигли на сет 
- прича нам један од чланова екипе. 

Снимање једне од сцена са 
статистима на Мраковици
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У БАЊАЛУЦИ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА ПРЕДРАГА МАРЈАНОВИЋА
У Галерији Академије наука и 
умјетности Републике Српске у 
Бањалуци у понедјељак је от-
ворена 17. самостална изложба 
академског сликара из Прије-
дора Предрага Марјановића, 
са педесетак слика и цртежа из 
његовог богатог двадесетого-
дишњег опуса. Марјановић је 
рекао новинарима да све ради 
полако и постепено и да је њему 
рад терапија. 
- У раду ми је битна народна и 
ликовна традиција, јер је у њој 
све што ми треба и у њој има за-
иста непревазиђених ствари. 
Никада је се нисам сти-
дио, за разлику од не-
ких - истакао је Марја-
новић.
Академик Миливоје 
Унковић рекао је 
да је Марјановић 
својим вишедеце-
нијским радом у 
сликарству оставио 
битан траг на овим 
просторима и да је 
аутор за респект.
- И овом изложбом пре-
зентујемо своју културну 
баштину, а Марјановић је један 
од аутора који завређује пажњу 
најшире јавности - додао је Ун-
ковић.

П о м о ћ н и к 
м и н и с т р а 
п р о с в ј ет е 
и културе 

Ре п у бл и к е 
Српске Тања 

Ђаковић рекла 
је Срни да и ова 

фантастична излож-
ба показује да се култура 

полако враћа у свакодневни жи-
вот грађана, упркос проблемима 

са вирусом корона.
- Ријеч је о једном од наших 
најзначајнијих савремених ли-
ковних умјетника. То је човјек 
који је селектор Ликовне коло-
није “Сретен Стојановић” која 
траје већ дуго година и окупља 
врхунске умјетнике из цијелог 
свијета - нагласила је Ђаковиће-
ва.
Она је изразила задовољство 
што је ријеч о домаћем умјет-

нику, наводећи да на њиховој 
афирмацији ради и ресорно 
министарство. Изложба ће бити 
отворена до 6. августа, а реа-
лизује се у оквиру планираног 
годишњег програма излагачких 
активности Галерије АНУРС. 
Из АНУРС-а наводе да ства-
ралачки опус Марјановића, од 
касних шездесетих година прош-
лог вијека до данас, разоткрива 
једног изузетно даровитог, све-

обухватног и плодног аутора, 
чија су дјела незаобилазни дио 
историјских прожимања, реги-
стри његове специфичне тактил-
ности из које се може прецизно 
дешифровати онај драгоцјени и 
специфични ауторски печат пре-
познатљивости.
- Ако ауторски процес можемо 
дефинисати као дубоко интимни 
чин, онда је Марјановић досље-
дан у дијалогу са сопственим 
бићем. Он трага, активира и ра-
зоткрива сав свој потенцијални 
сензибилитет тако неопходан и 
драгоцјен на путу ка умјетничком 
дјелу. Цртежи Предрага Марја-
новића јесу фундамент његовог 
свеукупног умјетничког ства-
ралаштва, без обзира да ли се 
ради о сликарству, графици или 
цртежу као самосталној дисци-
плини - истичу из АНУРС-а.
Отварању изложбе присуство-
вали су бројни љубитељи сли-
карства из Бањалуке и Српске. 
Марјановић је завршио Ликовну 
академију у Сарајеву и постди-
пломске студије на Академији 
ликовних умјетности у Загребу, 
те спада у круг најзначајнијих 
умјетника из Приједора, који 
многи у умјетничком свијету на-
зивају “градом сликара”.

Плaнинaрскo-скиjaшкo 
друштвo “Љубиjски рудaр” 
и Кoзaрa нeрaздвojни су. 
Члaнoви oвoг друштвa 
мeђу првимa су нaкoн рaтa 
крeирaли сaдржaje нa 
o в o j п л a н и -

ни. Били су ту у вриjeмe 
пoкрeтaњa oбнoвe Кoзaрe, 
кaжe Бoжo Грбић, прeд-
сjeдник oвoг друштвa. 
Tу су и сaд. Нe прeстajу 
с рaдoм. Aктуeлнo je 
унaпрeђeњe смjeштajних 
кaпaцитeтa, тaкo дa ћe, 
пoрeд пoстojeћe бaрaкe 

сa 20 лeжajeвa, бити 
урeђeнa joш jeднa, 

истoг кaпaцитeтa.
- Нaша нaмjeрa 

и зaдaтaк je 
дa и срeдњу 
б a р a к у 
o с п o с o -
бимo сa 20 
л e ж a j e в a . 
П р o ш л e 
гoдинe зa-
м и j e н и л и 
смo крoв. 

Сaд крeћeмo 
сa урeђeњeм 

п р o с т o р и j a . 
Нaмjeрa нaм 

je дa тo будe 
смjeштajни нивo jeд-

нoг aутoбусa, зa рaзнa 
удружeњa грaђaнa, плa-

нинaрe - пojaшњaвa Грбић.
Tу су три ски-стaзe o 
кojимa бринe “Љубиjски 
рудaр”, тaкo дa кoнстaнтнo 
трajу припрeмe зa зимску 
сeзoну. У тoм пoглeду, крe-
нулo сe у рaд сa шкoлaмa, 
при чeму je Грбић нaрo-
читo пoхвaлиo дoбaр при-
jeм нa кojи су нaишли у OШ 
“Вук Кaрaџић” у Oмaрскoj. 
- Имaли смo прeзeнтaциjу 
плaнинaрскoг и скиjaш-
кoг диjeлa. Oстaje дa сe 
тo кoнкрeтизуje. Нaдaмo 
сe дa ћeмo у oвoj сeзoни 
крeнути сa oргaнизoвaнoм 
oбукoм рaдним дaнимa и 
дa тo будe oргaнизoвaнo и 
мaсoвнo - кaжe Грбић.
Ипaк, кaдa сe гeнeрaл-
нo сaглeдa, нa Кoзaри je 
oбнoвљeнo oнo штo je 
пoстojaлo и приje рaтa, 
aли мaлo сe инвeстирaлo 
у нeштo нoвo, смaтрa Гр-
бић, нaпoмињући дa je тo 
oнo o чeму сви мoрajу дo-
брo рaзмислити.

Расавци су једно од ријет-
ких села које се може по-
хвалити бројним подмлат-
ком. Примјера ради, ове 
године имали су тринаест 
првачића. Мјештани ту 
симболику виде и у поро-
дици рода, која већ годи-
нама живи у Расавцима, 
а у народу су ове птице 
одувијек сматране пред-
знаком доласка принове 
и доброг наталитета. Није 
познато којим именима су 
мјештани Расаваца назва-
ли роде, али се зна да је 
пернати брачни пар свио 
гнијездо у овом селу прије 
шест година. Било је то у 
вријеме катастрофалних 
поплава које су погодиле 
Приједор, међутим Расав-
чани у томе не виде лоше 
знамење. Обрадовали су 
се родама које су се насе-
лиле на врху стуба елек-
тро-расвјете и постале 

својеврсна атракција за 
пролазнике и путнике на-
мјернике. Мјештанин Мла-
ден Станковић каже да је 
у гнијезду сада и четворо 
младих.
- То није чест случај, јер 
роде иначе доносе на 
свијет двоје младунчади. 
Наше роде нам доносе 
радост. Одомаћиле су се и 

навикле на нас, као и ми на 
њих. Пролазници се заус-
тављају, фотографишу их, 
а и дјеци су интересантне. 
Роде шетају око нас када 
косимо или обављамо 
пољопривредне радове, 
јер тада проналазе храну - 
истиче Станковић.
У свијету постоји 19 вр-
ста рода, а у Европи само 
црне и бијеле. С обзиром 
да су у питању птице се-
лице, крајем љета и роде 
из Расаваца селе у јужне 
крајеве. Ове године, први 
пут ће у далеку Африку 
са својим родитељима 
полетјети и њихов подм-
ладак. Просјечан животни 
вијек рода износи преко 
двадесет година, тако да 
ће Расавчани још дуго 
уживати у друштву својих 
пернатих комшија. 

СРНА/РТРС

Са отварања изложбе

Марјановић 
је до сада имао 
16 самосталних 
и више од 200 

колективних изложби, 
а добитник је седам 
престижних домаћих 

и међународних 
награда.

Плaнинaрскo-скиjaшкo друштвo “Љубиjски рудaр”

РAД НA НOВИM СMJEШTAJНИM 
КAПAЦИTETИMA

З. J.

Бoжo Грбић

Дoдaтни смjeштajни кaпaцитeти

Д. С.

ПОРОДИЦА 
РОДА ИЗ 
РАСАВАЦА 
ДОБИЛА 
ЧЕТИРИ 
ПОЈАЧАЊА

Младен Станковић: 
роде се одомаћиле
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Тим поводом Тим поводом

ГОМЈЕНИЧКИ ВИТЕЗ РОКЕНРОЛА И ДОБРОТЕ 
Сјећање на Бориса Веселиновића (1949 - 2020)

Седамдесетих година прошлога 
вијека, у приједорском насељу 
Гомјеница, у породици Весе-
линовић, Борис је био најста-
рији од четворо дјеце. Одувијек 
смирен и осмјехнут, пажљив и 
сусретљив, разликовао се од 
свих. Оран да посавјетује и по-
могне нама, млађим дјечацима 
из ширег комшилука, потоњим 
знатижељним момцима. 
Имао је нешто миридбено у 
свом погледу, држању, начину 
како говори, у дугој свиленка-
стој равној браон коси. Тада 
смо сви били  чупавци, носи-
ли разуздану косу и слушали 
рок-музику с којом нас је Борис 
упознавао попут каквог гуруа. 
Био је баштиник и жива енци-
клопедија свјетске рок-музике. 
Од њега си могао да научиш 
и прихватиш све. Неки од нас 
личили су на дјецу цвијећа, на 
тзв. хипике, а Борис је настојао 
да се тако и облачи. Отишао 
јеиз Гомјенице да студира тех-
нологију у Љубљани, одакле је 
доносио нове плоче рокенрола. 
Такође и из Швајцарске, гдје је 
понекад одлазио у посјету сво-
ме оцу. У кући Веселиновића у 
Гомјеници, посебан амбијент чи-
нио је горњи дио, уређена тава-
ница. Борисова „резиденција“, 
дотјерана по мјери његовог пре-
фињеног укуса и велике љубави 
према рокенролу. Ту смо слуша-
ли антологијску и најактуелнију 
музику тога времена: Битлсе, 
Ролингстонсе, Дип парпл, Пинк 
Флојд, Боба Дилана, Јурају Хип, 
Лед цепелин, Крозби, Стилс, 
Неш и Јанг и други. Борис је са 
много шмека укључивао грамо-
фон и њежно постављао пло-
че. Био је то звук који очарава 
и узноси, открива и дарује нове 
свјетове. А разговори и људи-
кање, потом, људско благо мла-
дих душа и талената. У том пот-
кровљу било је и добрих књига, 
монографија и слика. Борис је 
носио неку врсту културног ме-
сијанства, по понашању, по те-
мама које отвара. И сâм је писао 
поезију, не наметљиво и не по 
сваку цијену, али - пјесник је био 
цијелим бићем и душом. Све 
што је чинио и радио,  имало је 
тај поетски шпуријус, говорило 
да је он умјетничка душа која 
много воли живот и људе, све 
што дише и постоји. Лијеп и нао-

чит, није се удварао дјевојкама, 
пуштао је да оне освајају њега, а 
то је успијевао ћутњом и повла-
чењем, попут каквог каубоја лу-
талице који сам у ћошку бифеа 
пијуцка своје пиће.
Живот нас је разбацао на све 
стране, виђали смо се све рјеђе. 
Отишли смо свако својим путем 
овамо-онамо, куда све не. При-
једор сам напустио 1974. годи-
не. Отишао да студирам и никад 

се више нисам вратио. Не што 
не волим Приједор, напротив, 
већ зато што ме је животна пу-
тања одвела у нова дивна чуда. 
Средином осамдесетих година, 
одлазећи са пјесницима и умјет-
ницима у име Бранковог кола 
на Гораново прољеће, из Новог 
Сада у Загреб, у малом преда-
ху у бањи Липик, гле, сусретнем 
Бориса. Био је сјетан, можда и 
мало више тужан него што сам 
га познавао. Имао је неке жи-
вотне проблеме које ми до краја 
није предочио. Охрабрио сам га 
и загрлио.
При помисли на Гомјеницу, на 
младо рибарење на истоименој 
рјечици уз старе млинове, на 

примјер, увијек сам се присјећао 
Бориса као важног актера, неко-
га ко оставља најдубљи утисак 
и траг из младости. Био је од-
личан голман, бранио на локал-
ним гомјеничким фудбалским 
утакмицама, правио виртуозне 
“параде“, умио атрактивно да 
се баци за лоптом и ухвати. У то 
вријеме, у ФК Војводини играли 
су његов презимењак Тоза Весе-
линовић и голман Илија Пенте-

лић. Уз остале асове (Шошкић, 
Беара, Шекуларац, Скоблар, 
Хасанагић, Осим, Мусемић, Га-
лић) проналазили смо нове и 
нове на „чоколадним“ сличици-
ма и размјењивали као дукате. 
Затим, начин на који Борис играо 
покер или шах, имао је у себи 
нешто господско, витешко, от-
мјено и џентлменско. Показивао 
је снагу и осмијех истовремено, 
са финим њежним свјетлицама 
у поситним кестењавим очима 
пуним пријатељске милости и 
разумијевања. Вечерњи одлас-
ци на рок-концерте у чаробну 
Љетну башту у Приједору, с Бо-
рисом су били виша лига при-
суства и доживљаја, нека врста 

престижа. Неке одважније дје-
војке прилазиле су му и звале га 
на плес. Био је старији од моје 
генерације пет-шест година, у то 
вријеме довољно да га гледамо 
као фацу са ауторитетом. Пока-
зивао је капацитет младога чо-
вјека који ће пуно тога откривати 
и остварити у животу.
Пролазиле су године, свашта 
се догађало, нисмо се виђали, 
али га никад нисам заборавио. 

Уносио сам га у своје књиге пје-
сама и прича, за њега је било 
мјеста међу првима чим бих се 
дотакао фантазмагоричних сли-
ка ране младости у Гомјеници и 
Приједору. Унио сам и једну фо-
тографију с њим и гомјеничким 
момцима у књигу разговора са 
Милошем Јевтићем, Живи зву-
ци Ненада Грујичића (Београд-
ска књига, 2008). Лично сам му 
донио примјерак у Приједор, ни-
сам га нашао, али сам доставио 
његовом сину да му преда. 
Прије три године сусрео сам га у 
Приједору, у кафеу Времеплов. 
Опет добра музика, стара, онај 
рокенрол из гомјеничког пот-
кровља. Борис је носио стари 

фото-апарат “Canon”, не моби-
ли телефон, и фотографисао 
ме, устао и обавио то као неки 
професионалац-фоторепортер. 
И кад смо изашли напоље, на-
ставио је да шкљоца. А већ сам 
био чуо да годинама фотогра-
фише све што види и све на шта 
наиђе у смјени годишњих доба 
у Приједору. То нису само фо-
тографије-документи, неке од 
њих имају врхунски умјетнички 
квалитет. Запажао је промјене 
у природи, птице, животиње, 
крошње, жбуње, суварке, Сану, 
мостиће, небо, кишобране на 
улици, покрете људи и жена, 
свих становника Приједора. Чи-
тава ризница у недогледу тајни 
свакодневног свијета.
Рекао ми је да има преко десет 
хиљада одабраних фотографија 
и да би желио направити једну 
изложбу која би представљала 
есенцију те големе количине 
заустављених слика приједорс-
ке стварности, често анонимне, 
стишане, далеко од гужве, пуне 
лиризма и бола, животне мисти-
ке и радости. Стекао је велики 
број фб-пријатеља поријеклом 
из Поткозарја и Приједора, 
широм свијета добацивали су 
његови фото-снимци и галили 
душе многима.
Ако је ишта данас могуће ура-
дити, онда је то - направити у 
Приједору, па потом даље, из-
ложбу умјетничких фотографија 
Бориса Веселиновића, јединст-
веног добрице са више дарова, 
човјека чисте душе, чврстог сти-
ска руке, истинског пријатеља и 
племенитог усамљеника са кач-
кетом и фото-апаратом у рукама 
како замиче ка Береку послије 
пљуска да ухвати нешто што 
људско око дотад никад није 
видјело. 
Не знам шта га је омело у жи-
воту да испуни пуну димензију 
свога несумњивог талента, ин-
телектуалне знатижеље и ми-
сије, али то сада и није важно. 
Анонимност је некад љекови-
тија од славе, и припомаже чи-
стијем трајању у успоменама и 
причама. Борис Веселиновић је 
часна и незаборавна  гомјенич-
ка душа града Приједора, лич-
ност која је доносила радост и 
промјене у нашу младост.

Ненад Грујичић

Полицијски службеници 
Полицијске управе При-
једор спроводе акцију 
појачане контроле воз-
ача трактора на подручју 
приједорске регије. Из ПУ 
Приједор саопштили су 
да се овом акцијом жели 
утицати на ову категорију 
учесника у саобраћају, 
како би поштовали пропи-
сане услове за безбједно 
и правилно учествовање 
у саобраћају, чиме би се 
допринијело смањењу 
броја саобраћајних не-
згода у којима учествују 
возачи трактора и радних 
машина. Анализирајући 
саобраћајне незгоде у 
којима су учествовали 
трактори, у протекле 
двије године за период 
јул - август, евидентирано 
је 11 саобраћајних незго-
да са смртно страдалим 

лицима, наводи се у са-
општењу ПУ Приједор. 
Током трајања акције, јед-
нодневним активностима 
полицијских службеника, 
контролисано је 60 воз-
ача трактора, а од укуп-

ног броја контролисаних, 
издавањем прекршајних 
налога, санкционисано је 
48 возача, за почињена 
52 прекршаја. Најчешћи 
прекршај је некориштење 
жутог ротационог свјетла 

приликом кретања трак-
тора на јавном путу.
- С обзиром да је у току 
сезона обављања пољо-
привредних радова, да је 
учестало кретање тракто-
ра и радних машина на 
јавним путевима, апелује-
мо на све возаче тракто-
ра да поштују саобраћај-
на правила и прописе 
односно да вожњу при-
лагоде условима на путу, 
да управљају технички 
исправним тракторима те 
да у циљу постизања по-
требне видљивости при-
ликом кретања користе 
законом прописано жуто 
ротационо свјетло. На 
овај начин, одговорним 
понашањем у саобраћају, 
штитимо себе и друге 
учеснике - поручили су из 
ПУ Приједор.

КВ

Готово трећина тракториста не 
користи жуто ротационо свјетло 

Службено лице из Приједо-
ра чији су иницијали Р. Б. 
осумњичено је да је у марту 
без сагласности заложног 
повјериоца нотарски обра-
дило уговор о продаји из-
међу два правна лица чији 
предмет су биле некретни-
не под хипотеком и забра-
ном отуђења имовине без 
повјериочеве сагласности, 
саопштено је из приједорс-
ке Полицијске управе. “Са-
чињавање нотарског угово-

ра имало је за посљедицу 
промјену посједника над 
предметним некретнинама 
у катастарском операту”, 
наводи се у саопштењу. По-
лицијска управа Приједор 
поднијела је приједорском 
Окружном тужилаштву из-
вјештај против лица Р. Б. 
због сумње да је починило 
кривично дјело злоупотреба 
службеног положаја или ов-
лаштења.

Срна

ИЗВЈЕШТАЈ ПРОТИВ НОТАРА
Злоупотреба службеног положаја
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КултураКултура

ЧЕТИРИ ДИГИТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ 
Музеј Козаре

Зоран Радоњић, директор Музеја Козаре, подсјетио је да су у овој културној установи приредили четири нове дигиталне изложбе, 
чији су аутори кустоси Музеја Козаре. Посјетом веб страници www.muzejkozare.org грађани могу погледати историјске изложбе “Јев-
рејско гробље на Уријама” Ведране Адамовић и “Сјећање на Јованку Стојановић” Наташе Тошановић, те етнолошку изложбу “Наша 
умјетност” Марије Радаковић и археолошку изложбу “Римски вотивни споменици из љубијског рударског дистрикта” Даниеле Ра-
досавац. Преносимо диo пратећих текстова наведених изложби: 

Римски вотивни споменици из љубијског 
рударског дистрикта

- Рударство је у периоду римске управе, на простору данашње Босне и Херцегови-
не, било једна од најважнијих грана привреде. У сјеверозападној Босни је вршена 
експлоатација жељезне руде, нарочито у III вијеку, за вријеме династије Севера и 
њихових насљедника, иако, први докази о њиховој активности потичу још из I вијека. 
О томе свједоче епиграфски споменици, који се највише простиру у долинама ријека 
Сане и Јапре, а пронађени су у остацима античких рударско - металуршких радиони-
ца и погона. Један од највећих проблема у науци, односи се на питање којој римској 
провинцији је административно и територијално припадао овај рударски дистрикт, 
Далмацији или Панонији. Област између планина Козаре и Грмеча била је насељена 
народом Мезеја, формираних у мање заједнице. Није искључена могућност да су на-
сељавали простор обе провинције. Римски споменици који су пронађени на ширем 
простору Љубије потичу из прве половине III вијека (201 - 229. године). Посвећени 
су Terra Mater, богињи Мајци Земљи, за здравље закупника од стране надгледника, 
или за здравље владара и њему блиских особа од стране захвалног чиновника, под 
управом једнако захвалног намјесника. Традиција посвете споменика богињи Terra 
Mater, задржава се кроз читав трећи вијек, што указује на службену везу Царства са 
присуством ове богиње у долинама ријека Сане и Уне. Царски службеници који су 
подизали вотивне споменике, имали су оријентално поријекло, из чијег пантеона ова 
богиња потиче.

Кустос за археолошку збирку:
Даниела Радосавац

Наша умјетност
Чини ми се да је потребно нагласити душу умјетника коју су показале, углавном жене 
из нашег народа. Када се гледа неки ручни рад урађен као дио на одјећи, најчешће 
се одушевимо и задовољимо уопштеним утиском који на нас остави тај дио одјеће, 
ријетко ко се загледа у све елементе који дају љепоту тој одјећи. 

Ту се много више истиче тај народни осјећај за лијепо; орнамент овјековјечен самоу-
ким умијећем које вјероватно сваки народ посједује, али наш народ, мислим на ства-
раоце умјетности на одјећи, има посебан осјећај за то. Зато вјерујем да ће мотиви 
са одјеће која се чува у музејским депоима, од којих је већина била у старој сталној 
поставци Музеја, показати сву величину тог осјећаја за љепоту

 Виши кустос-етнолог 
Марија Радаковић

Јеврејско гробље на Уријама
 У Приједору је до Другог свјетског рата живјело 57 Јевреја са женама и дјецом. Они 
у граду нису имали синагогу, нити јеврејску општину, већ зграду подешену за вршење 
вјерских обреда. По статуту припадали су сусједној јеврејској општини Бањалуке. 

Никада Јевреји у овоме граду нису били заступљени у великом броју, јер су били у 
блиским родбинским везама са Јеврејима Бањалуке, Бихаћа и Санског Моста, тако 
да се понекад, у пазарне дане, због великог промета стварао утисак да се увелико 
“размахао јеврејски живот” у Приједору. Јеврејско гробље у Приједору налази се у 
насељу Урије. Први досељени Јевреј у Приједору био је Јаков (Јакоб) Меворах, по-
ријеклом из Београда који 1884. региструје трговачко предузеће „Јакоб Меворах” у 
Бањалуци, а јула 1890. и подружницу у Приједору. Након тога, 27. децембра 1896. 
сједиште фирме се пресељава у Приједор, у бившу Гајеву улицу. Од 20. фебруара 
1920. отворио је Трговачко друштво „Јакоб Меворах и син“. 

Ведрана Адамовић, 
виши кустос за историју

Сјећање  на  Јованку  Стојановић
Једанаестог јуна 
2020. године навр-
шила се 81 година 
откако је умрла Јо-
ванка Стојановић, 
супруга проте Симе 
Стојановића, а мајка 
најпознатијег народ-
ног хероја овог краја, 
др Младена Стоја-
новића. Јованка је 
рођена у угледној 
свештеничкој поро-
дици Теодора Вуја-
синовића у Босанској 
Дубици. За Симу 
Стојановића, сврше-
ног богослова, удала 
се 1885. године и са 
њим изродила деве-
торо дјеце, четири 
сина и пет кћерки. 
Била је племени-
та и побожна жена, 
изузетно енергич-
на у бризи о дјеци и 
вођењу домаћинства. 
Како каже један од 
њених синова, вели-
ки умјетник Сретен 
Стојановић, у својој 
књизи “Сећања на 
младост”: “Она је за-
пала у велику кућу 
која је осиромашила 
и после пожара није 
могла да се лако опо-
рави, али је знала за 
своју дужност, унела 
се у посао и педесет 
година робовала да 
би угостила старије, 
а своје деветоро деце 
школовала по свету. 
Њена жртва и енер-
гија коју је имала мо-
гла је да створи толи-
ко чудо.“  
 

Кустос историчар
Наташа Тошановић
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ЗдрављеЗдравље

Иако много земаља широм 
свијета ублажава своје мје-
ре сигурности узроковане 
пандемијом вируса корона и 
компаније се поново отварају, 
борба с новим вирусом још 
увијек није готова. То значи 
да је ношење маске јед-
нако важно колико и 
прије мјесец или 
два. Међутим, 
ношење маски 
препоручује 
се само у 
з а т в о р е -
ним про-
с то р и ј а -
ма, иако 
њ и х о в о 
н о ш е њ е 
б и т н о 
у м а њ у ј е 
ризик од 
заразе. Ис-
траживач Рич 
Дејвис је свим 
пратитељима на 
Твитеру показао ко-
лико је важно ношење 
маске једноставним екс-

периментом кориштењем агар 
култура. Научник је доказао 
како маска блокира капљице 
из наших уста и грла када ки-
шемо, пјевамо, говоримо и ка-

шљемо. Само ношењем маске 
може се побиједити пандемија 
вируса корона, Дејвисов је 
став. У првом експерименту 
испоставило се да се бактерије 
највише шире када кашље-
мо или кишемо, а мање када 

говоримо или пјевамо. У 
сваком случају, маска 

је успијевала у пот-
пуности зауста-

вити ширење. 
У другом ек-
сперименту 
Дејвис се 
бавио ди-
с т а н ц о м . 
Прво је ка-
шљао на 
одређеној 
дистанци с 
маском, а 

онда и без 
ње. Показало 

се да сте без 
маске сигурни 

тек на око два ме-
тра удаљености.

Научник показао учинак 
ношења заштитне маске

Људи с нултом крвном групом 
су комарцима најслађи

Доручак се с разлогом на-
зива најважнијим оброком 
током дана. Након што је 
ваше тијело цијелу ноћ 
провело „постећи“, оно ће 
вас ујутро преклињати за 
квалитетан оброк. Без од-
говарајућег горива нећете 
имати довољно енергије, 
бићете лоше расположе-
ни, осјећаћете жудњу за 
погрешним намирницама, 
а све то би могло резул-
тирати нежељеним ши-
рењем струка. Не звучи 
превише привлачно, зар 
не? Ако желите да сами 
себи учинити услугу, по-
брините се да ове намир-
нице избаците са свог ју-
тарњег јеловника: 

1. Пахуљице пуне шеће-
ра
Ову намирницу оставите 
тамо где јој је и место - у 
вашем дјетињству. Због 

таквих пахуљица ћете до-
живјети налет шећера у 
крви, због чега ћете и кас-
није током дана више посе-
зати за другом заслађеном 
храном. Будите свјесни да 
и намирнице попут грано-
ла, које се често реклами-
рају као „здрави доручак“, 
могу садржати  велике ко-
личине шећера, пише “ Eat 
This, Not That”.

2. Вафли
У зависности од прелива 
који користите, вафли могу 
имати толико шећера да 
их заправо треба сматрати 
десертом. Било да прави-
те сами своје вафле или 
купујете готове, они нису 
уравнотежен доручак.

3. Сок од наранџе
Ујутро вам ништа не од-
говара боље од освје-
жавајуће чаше сока од 

наранџе, зар не? Нажа-
лост, он је заправо препун 
шећера и има релативно 
ниске нутритивне вријед-
ности. Такође, требало би 
се водити једним прави-
лом - одаберите сок који 
за свако воће које садржи 
укључује и двије врсте по-
врћа, преноси Индекс.

4. Пециво и крем сир
Већина пецива сматра се 
једноставним угљеним хи-
дратима, а куповни крем 
сир у овом случају служи 
искључиво томе да би за-
довољио ваша чула укуса 
и да вашем доручку дода 
калорије. Ако баш никако 
не можете замислити до-
ручак без пецива, поједите 
пола пецива с житарицама 
од цијелог зрна и додајте 
му авокадо.

5. Инстант житарице

Овсена каша може бити 
један од најбољих начи-
на да започнете свој дан, 
али куповне мјешавине 
инстант житарица нису до-
бар одабир. Купите овсене 
житарице па им сами до-
дајте воће, сјеменке, кокос 
или цимет.

6. Ароматизовани јогурт
Јогурт је здрав избор. 
Осим уколико одаберете 
куповни, воћни јогурт ком 
су произвођачи додали 
бројне додатке који прив-
лаче купце, попут вјештач-
ких боја и арома. „У већини 
случајева они воћни садр-
же пуно додатог шећера и 
сирупа. Радије одаберите 
обични јогурт, а додајте му 
сами воће или чак неколи-
ко орашастих плодова који 
ће повећати осјећај сито-
сти“, каже Смит.

У сваком друштву постоји особа 
која је привлачнија комарцима, 
док постоје и они које у широком 
луку избјегавају. Наиме, како твр-
де са Универзитета на Флориди, 
један од водећих фактора је ваша 
крвна група. Комарцима је најваж-
нија ваша крвна група, али не за 
мужјаке. Женке комараца зависе 
искључиво од протеина из људске 
крви, а нека је ипак “укуснија” од 

друге. Тако су истраживања дока-
зала да су два пута привлачнији 
људи са нултом крвном групом 
за разлику од оних са крвном гру-
пом А. Људи са крвном групом Б 
се налазе у златној средини. Та-
кође, чак 85 одсто људи произво-
ди секрецију која сигнализује њи-
хову крвну групу комарцима, због 
чега их више привлаче, преноси 
“Telegraf.rs”.

Глас Српске

Када је најбоље 
попити прву 

јутарњу кафу?

Независне новине

Страственим љуби-
тељима кафе немо-
гуће изгледа да дан 
започну без кафе. 
Међутим, стручња-
ци тврде да је много 
боље прву кафу по-
пити касније у току 
дана. Кафа вас одмах 
након буђења може 
учинити нервозним. 
Уколико прву кафу 
попијете рано ујутро, 
првих пар сати након 
буђења бићете веома 
активни, али често 
се деси да на поло-
вини дана постајете 
уморни и исцрпље-
ни. Након буђења, 
организам сам по 
себи производи већу 
количину кортизола, 
хормона стреса, који 
нас разбуђује. Ако 
томе додате кофеин, 
који чини исто, сами 
ћете повећати коли-
чину хормона стреса 
у крви и изазвати код 
себе осјећај тензије. 

Кад се након неколико 
сати велика количина 
коритзола истроши, 
наступа осјећај умо-
ра. Зато је најбоље 
да прву јутарњу кафу 
попијете неколико 
сати након буђења. 
Идеално вријеме за 
испијање прве кафе, 
заправо је 3 до 4 сата 
након буђења, тврде 
стручњаци. Ипак, не 
слажу се сви са том 
теоријом. Неки ну-
триционисти сматрају 
да је од времена ис-
пијања кафе важнија 
њена количина, а сви 
се слажу да кафу не 
треба пити касно. По 
једној студији, кафа 
може пореметити ваш 
сан и до шест сати на-
кон испијања, иако је 
врхунац њене учинко-
витости око пола сата 
до сат након конзума-
ције.

Ово никако за доручак: 
Најгоре намирнице којима можете започети дан

Крстарица
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ОгласиРијеч стручњака

Удружење грађана „Психолу-
минис“ успјешно је реализо-
вао пројекат „ The War Child: 
Adressing Secondary Trauma in 
Приједор“ у трајању од осам 
мјесеци и то у периоду од но-
вембра 2019. до јула 2020. го-
дине. Пројекат је имао за циљ 
развијење методологије за убла-
жавање секундарне траумати-
зације међу потомцима ратних 
ветерана и жртава рата те да 
се она пилотира у Приједору са 
10 младих људи и члановима 
њихових породица како би се 
повећало разумијевање зајед-
нице о значају секундарне трау-
ме као потенцијалног покретача 
радикализације у Приједору. У 
ту сврху осмишљена је једин-
ствена методологија у раду са 

младим особама који су рођени 
у БиХ након 1995. године, а чији 
су родитељи, на неки начин, 
били учесници ратних деша-
вања, који у својој личној исто-
рији као посљедицу имају неки 
облик менталног поремећаја 
и дисфункције, мигрирали су 
или претрпјели губитак блиских 
чланова породице. Јединствена 
методологија осмишљена је од 
стране експерата из региона: 
мр Надежда Савјак, Владана 
Беаре, проф др Татјане Сте-
фановић-Станојевић, мр Едите 
Пајић и Немање Рунића који у 
свом професионалном домену 
имају великог искуства у раду са 
ратним ветеранима, члановима 
њихових породица, траумом и 
ратном траумом и свима онима 

који су имали неповољне ратне 
доживљаје. Она је осмишљена 
кроз четири засебна модула, 
а реализована је кроз два те-
матска кампа, индивидуални 
и породични психотерапијски 
рад те кроз 10 сусрета који су 
имали за циљ причање живот-

них прича сваког од учесника 
пројекта. Поред осмишљавања 
јединствене методологије те им-
плементације у раду са младим 
особама, у протеклом периоду 
реализована су и два преда-
вања за професионалце из до-
мена психосоцијалне заштите и 
заштите менталног здравља, а 
тичу се оспосовљавања у раду 
са секундарно трауматизова-
ним особама. Предавања су 
одржали мр Надежда Савјак, 
специјалиста клиничке психоло-

гије, и Владан Беара, психолог и 
психотерапеут. Јединствена ме-
тодологија је помогла подизању 
друштвене и професионалне 
свијести о важности рада са се-
кундарно трауматизованим осо-
бама. На основу тога, у реали-
зацији је издавање приручника 
базираног на израђеној методо-
логији, који је универзалан, што 
подразумијева да је примјењив 
било гдје у земљи и региону. По-
треба за наставком пројектних 
активности и примјена методо-

логије на ширем простору Бос-
не и Херцеговине препозната је 
од стране професионалаца који 
су учествовали на различитим 
активностима пројекта, те је у 
наредном периоду планиран на-
ставак активности који би укљу-
чио и друге градове. 

Јединствена методологија за рад са 
трауматизованим младим особама

Пројектне активности су креиране тако да младим особама промијене 
начине погледа на свијет, смање нетолеранцију и предрасуде према 
припадницима других етничких група као и да се оснаже, упркос непо-
вољним родитељским животним искуствима који су обликовали њихо-
ву личност, што су резултати и потврдили.

У пројекту је учествовало 10 младих особа 
са подручја Приједора који су рођени након 
1995. године. Они су кроз селекцију задо-
вољили критеријуме постављене методоло-
гијом (родитељско ратно трауматско искуст-
во, породичне миграције условљење ратним 
дешавањима, губици чланова породице). Психолошко савјетовалиште 

“Психолуминис”
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Тужно сјећање на драгог 
брата

РАЈКА 
(Душан) 

ЦВИЈИЋА
Успомена на тебе никад 
не блиједи.

Сестра Мира са 
породицом

13732

Дана 9.7.2020. 
навршава се година 
дана од смрти нашег 
драгог супруга и оца

ДРАГОМИРА 
МРШИЋА

Живјећеш вјечно у срцима својих најмилијих.
Твоји: Гога, Тања и Немања

13738

Посљедњи поздрав

Др ДРАГАНУ 
БАЛАБАНУ

Драги наш Гаги, чуваћемо те од заборава, призивати у 
сјећањима. Много је лијепих успомена због којих ћемо те 

вјечно памтити и с тобом поносити.
Твоји пријатељи из Тенис клуба „Др Младен Стојановић“

13776

Посљедњи поздрав

ДРАГАНУ 
БАЛАБАНУ
(1967 - 2020)

Заувијек у нашим срцима.

Отац Слободан, супруга Јелена, синови Стефан и Душан, 
сестра Милица, Ања и Лука

13736

Посљедњи поздрав

Др ДРАГАНУ БАЛАБАНУ
Гаги, неизмјерна ми је била част што си био 
мој друг. Почивај у миру, драги пријатељу.

Рашо, Тања, Алекса и Хелена (000)

Посљедњи поздрав 
драгом

ДРАГАНУ

Пуница Слава

13736

Посљедњи поздрав

ДРАГАНУ 
БАЛАБАНУ

Рајко, Алма, Борис, Наташа, Сања и дјеца

13737
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Сјећање на нашег драгог и 
никад прежаљеног

РАТКА 
ВАСИЉЕВИЋА

(1944 - 2017)
Дана 16.7.2020. године навршавају се три године откад си нас 
напустио. Вријеме не умањује тугу и бол, већ нас учи да живимо 
с великом празнином у срцу. С љубављу и поштовањем, често 
те спомињемо. У нашим срцима и мислима чувамо успомену на 
твој добри и племенити лик.

Бескрајно нам недостајеш
Твоји најмилији

13731

Дана 11.7.2020. навршавају се двије године од смрти 
наше вољене супруге, мајке и баке

НЕВЕНКЕ ЂУРАШИНОВИЋ
Болно смо свјесни истине да ниси са нама, али исто 
тако знамо да ћеш заувијек остати у нашим срцима и 
мислима. Велика бол и жал је понекад подношљивија 
са сјећањима на успомене и љубав према теби.
Супруг Милан, кћерка Лариса, син Александар, зет 
Милан, снаха Дејана и унуци: Алекса, Милош, Милица 
и Јован 13730

Дана 3.7.2020. напустио нас је наш драги 
и никад прежаљени супруг, отац и дјед

БРАНКО (Срђан) 
БАНОВИЋ

(1943 - 2020)
Почивај у миру.

Супруга Душанка, кћерке Љиљана, 
Биљана и Драгана и унука Катарина
Овом приликом се желимо захвалити 
родбини, пријатељима и комшијама који 
су нам помогли у најтежим тренуцима

13734

Дана 1.7.2020. преминула је наша 
мајка

ОЛГА (Јордана) 
МАРЈАНОВИЋ

Учитељица

С тугом и поштовањем.

Ожалошћена породица
13735

Дана 13.7.2020. године навршава се 10 
година од смрти нашег драгог

МИЛЕ БАНОВИЋА

Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Твоји: супруга, дјеца и унучад

13733

Тужно сјећање на нашег драгог и вољеног

РАЈКА МРШИЋА
(13.7.2016 - 2020)

Увијек ћеш живјети у нашим срцима и бити дио наших најљеп-
ших успомена.

Твоји: супруга Слободанка, кћерка Дијана, син Раде, 
снаха Бојана, унучад Марија и Лука (002)

ДРАГО 
ТИМАРАЦ

С тугом и поштовањем 

Брат Жељко са породицом
13733

Навршава се 40 
тужних дана трагично 

настрадaлом

ДРАГИ 
ТИМАРЦУ

Тетка Јела и тетак Неђо

13733

ДРАГО 
ТИМАРАЦ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима и 
мислима.

Породица Стојанић
13733

Дана 13.7.2020. године навршава се 40 тужних 
дана од када је трагично настрадао наш драги

ДРАГО ТИМАРАЦ
Обавјештавамо родбину и пријатеље да ћемо 
парастос правити у суботу, 11. јула, на гробљу 
Пашинац у 11:00 часова.

Ожалошћена породица Тимарац
13777

ДРАГО 
ТИМАРАЦ

Почивај у миру, добри пријатељу!

Мирослав и Биљана са породицом

13788
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Спорт Огласи

У нaсeљу Гoмjeницa у тoку су 
рaдoви нa изгрaдњи фудбaлскoг 
тeрeнa сa умjeтнoм трaвoм. Риjeч 
je o прojeкту кojи зajeднo рeaли-
зуjу Грaд Приjeдoр и Фудбaлски 
сaвeз Бoснe и Хeрцeгoвинe. 
Издрaдњa нoвoг фудбaлскoг 
тeрeнa диo je прojeктa „Рaзвoj 
инфрaструктурe oмлaдинскoг 
фудбaлa крoз ширу друштвe-
ну зajeдницу”, кojи зa циљ имa 
унaпрeђeњe инфрaструктурe 
зa пoтрeбe oмлaдинских пoгoнa 
фудбaлских клубoвa. Нa oвaj нa-
чин, ФК “Гoмjeницa” кoнaчнo дo-
биja влaстити стaдиoн, будући дa 
je тeрeн “Цeлпaкa” привaтизoвaн 
зajeднo сa стeчaјнoм мaсoм тoг 
прeдузeћa. Пoтпрeдсjeдник oвoг 
клубa Жeљкo Toрбицa зaхвaлиo 
сe Грaдскoj упрaви нa пoмoћи, 

jeр риjeч je o вe-
ликoj инвeсти-
циjи. 
- Нaш грaд пoт-
писao je угoвoр 
сa УEФA-oм, jeр 
je вjeштaчкa трaвa 
дoнaциja eврoпскe 
кућe фудбaлa. Пo тoм 
њихoвoм прojeкту, у кojи 
смo ушли приje гoдину дaнa, 
Грaд финaнсирa припрeмнe 
рaдoвe дoк УEФA финaнсирa 
плaстични тeрeн. Овo је вeликa 
инвeстициja, кoja ћe кoштaти oкo 
450.000 КM - кaжe Toрбицa.
Зeмљиштe нoвoг тeрeнa ку-
пиo je Грaд, будући дa je jeдaн 
oд услoвa прojeктa дa влaсник 
зeмљиштa будe лoкaлнa зajeд-
ницa. Други je дa  Клуб имa 

млaђe кaтeгoриje. Упoрeдo сa 
изгрaдњoм тeрeнa, Toрбицa 
нajављуje дa ћe сe крeнути сa 
изгрaдњoм инфрaструктурe, 
нajприje oгрaдe, будући дa je 
тo jeдaн oд критeриjумa зa иг-
рaњe утaкмицa. У “Гoмjeници” сe 
нaдajу дa ћe рaдoви бити гoтoви 
дo пoчeткa сeзoнe. Бoљи услoви 
зa игрaњe пoдижу љeствицу тaк-
мичaрских циљeвa Клубa кojи 
трeнутнo игрa у Чeтвртoj лиги 
ПФС Приjeдoр. Taкoђe, нaдajу сe  

вeћeм интeрeсoвaњу млa-
дих игрaчa.

- Дa бистe имaли иг-
рaче и клуб, првo 
мoрaтe ствoрити 
услoвe. Нa oвим 
нaшим прoстoримa 
ми кубуримo сa стa-
диoнима, a тeрe-
ни су у приличнo 

лoшeм стaњу. Нa 
прстe jeднe рукe мoгу 

сe нaбрojaти квaлитeт-
ни стaдиoни у приjeдoр-

скoj рeгиjи. Прeмa тoмe, jeдaн 
oвaкaв oбjeкaт je вeлики дoбитaк 
зa Гoмjeницу, Приjедoр и ширe 
пoдручje - нaпoмињe Toрбицa.
Oн je рeкao дa ћe тeрeн бити 
нa рaспoлaгaњу и другим при-
jeдoрским клубoвимa, jeр сe нa 
вjeштaчкoj трaви мoжe игрaти 
и у зимскoм пeриoду. Извoђaч 
рaдoвa je прeдузeћe “Приjeдoр-
путeви”.

У TOКУ ИЗГРAДЊA ФУДБAЛСКOГ 
TEРEНA У ГOMJEНИЦИ

З. Јелић

 „ТОПЛАНА“ а.д. Приједор

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е
 АКЦИЈА ОТКУПА ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ

Управа „Топлана“ а.д. Приједор одлучила је да проведе Акцију  откупа дуга уз погодности

АКЦИЈА -  ОТКУП  ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ, 
проводи се од 01.07.2020. године. 

 АКЦИЈА -  ОТКУП  ДУГА УЗ ПОГОДНОСТИ проводи се под сљедећим условима:

 1. Корисницима који једнократно уплате цјелокупан износ  главног дуга са стањем 
на дан 31.12.2019. године, отписује се 100% износа обрачунате и задужене затезне 
камате, 

 2. Корисници који су утужени, да би остварили погодност коју пружа акција, дуж-
ни су уплатити уз главни дуг и износ судских трошкова за године за које су утужени.

 3. Корисник услуге који уплати авансно наредну сезону гријања закључно до 
15.10. текуће године остварује попуст на авансну уплату од 10%.

 4. Корисник услуге даљинског гријања који редовно плаћа мјесечно задужење до 
25. у текућем мјесецу за претходни мјесец остварује 5% бонуса.

 Позивамо све кориснике услуге гријања пословних простора и стамбених једи-
ница да искористе погодности АКЦИЈЕ ОТКУПА ДУГА и измире своје дуговање према 
Топлани. 

УПРАВА 
„ТОПЛАНА“  а.д.  ПРИЈЕДОР

Вјештачка трава донација УЕФА-е

Жељко Торбица, 
потпредсједник 
ФК „Гомјеница“

Збoг пaндeмиje вирусa кoрoнa, 
oдгoђeн je Пeтрoвдaнски пaдo-
брaнски куп, кojи je трeбaлo да 
буде oдржaн 11. и 12. jулa. Укo-
ликo eпидeмиoлoшкa ситуaциja 
будe пoвoљнa, мaнифeстaциja 
ћe бити oдржaнa у oктoбру. 
- Eпидeмиoлoшкa ситуaциja кoд 
нaс, aли и у свиjeту je лoшa, тaкo 

дa нaс je вишa силa примoрaлa 
дa oдгoдимo мaнифeстaциjу. 
Meђутим, ми нe oдустajeмo oд 
Купa и трaжили смo други тeр-
мин. To би мoгao бити 3. и 4. 
oктoбaр - истaкao je Зoрaн Срe-
дић, спoртски дирeктoр Пeтрoв-
дaнскoг пaдoбрaнскoг купa.

OДГOЂEН 
ПETРOВДAНСКИ 

ПAДOБРAНСКИ КУП

Пaндeмиja кoрoнe дoвeлa je дo 
прeкидa мнoгих спoртских тaк-
мичeњa у свиjeту. Ни кoшaркa 
ниje билa изузeтaк. Taкo су и 
тaкмичeњa у РС и БиХ прeки-
нутa приje врeмeнa, клубoви 
зaвршили сeзoну 2019/20. Сви 
oсим кoшaркaшa “Хaнтeрсa”. 
Другoм пoзициjoм у 2. лиги 
Зaпaд, плaсирaли су сe у Су-
пeрлигу зa улaзaк у виши рaнг 
гдje ћe им прoтивници бити КК 
“Mлaдoст”, “Булдoгс” Прњaвoр 
и КК “Рoгaтицa”. Нajмлaђa eки-
пa свих сeниoрских тaкмичeњa 
у БиХ сaдa из КС РС oчeкуje 

тaчaн тeрмин зa тe утaкмицe. 
Oвo je билa jeдна oд нajуспjeш-
ниjих сeзoнa зa приjедoрски 
клуб, aли нaжaлoст, прeкинулa 
jу je кoрoнa. Пoрeд oдличних 
издaњa у сeниoрскoj 2. лиги, тe 
чeтвртфинaлa Купa Рeпубликe 
Српскe, трeбa истaћи и oдлич-
нe рeзултaтe млaђих сeлeкциja. 
Прeд сaм крaj сeзoнe, пиoнири 
су зaузимaли другo мjeстo нa 
тaбeли, дoк су кaдeти диjeлили 
првo мjeстo  сa “Игoкeoм”, тe 
су у aприлу трeбaли дa игрajу 
зaвршницe првeнствa РС и БиХ. 

У СУПEРЛИГИ 
ЗA ПЛAСMAН У 

ШAMПИOНAT РС

КК “Хaнтeрс”

Б. Дакић

Oктoбaр нoви тeрмин

Спрeмни зa виши рaнг

З. Јелић


