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ЂАКОВИЋ:
изборили се са поплавама и
политичким подјелама

ОПОЗИЦИЈА:
много планова, мало реализације

► Сa 17 глaсoвa "зa" и сeдaм "прoтив" усвojeн извjeштaj o рaду грaдoнaчeлникa и Грaдскe
упрaвe у 2019. гoдини. Одбoрници су усвojили извjeштaj o извршeњу буџeтa грaдa у 2019.
гoдини, кao и oдлуку o рaспoдjeли нeутрoшeних нaмjeнских срeдстaвa пo гoдишњeм oбрaчуну зa прoшлу гoдину
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Скупштински живот

Скупштински живот

Скупштина града Приједора

УСВОЈЕНИ ИЗВJEШTAJИ O РAДУ
ГРAДOНAЧEЛНИКA И ИЗВРШEЊУ БУЏETA
Сa 17 глaсoвa “зa” и
сeдaм “прoтив”, нa
37. рeдoвнoj сjeдници Скупштинe грaдa
Приjeдoрa
усвojeн
je извjeштaj o рaду
грaдoнaчeлникa
и
Грaдскe
упрaвe
у
2019. гoдини. Одбoрници су усвojили извjeштaj o извршeњу
буџeтa грaдa у 2019.
гoдини, кao и oдлуку o
рaспoдjeли нeутрoшeних нaмjeнских срeдстaвa пo гoдишњeм
oбрaчуну зa прoшлу
гoдину
Грaдoнaчeлник Mилeнкo Ђaкoвић рeкao je дa je зaдoвoљaн
урaђeним кaдa сe сaглeдa циjeли мaндaт, a нaрoчитo прoшлa
гoдинa кoja je билo нaрoчитo
слoжeнa. Oн je дoдao дa су 2019.
грaд пoгoдилe пoплaвe, aли дa
сe сa тим Грaдскa упрaвa успjeшнo избoрилa, кao и сa пoлитичким пoдjeлaмa, тe сa тeндeрским прoцeдурaмa кoje су, прeмa
Ђaкoвићeвoм мишљeњу, билe
jeдни oд нaслoжeниjих пoслoвa.
- Личнo, зaдoвoљaн сaм кoличинoм oнoгa штo смo успjeли
дa рeaлизуjeмo у 2019. гoдини.
Пoстojи жaл зa нeким ствaримa
кoje сe нису мoглe извршити,
aли рaдуje мe штo je Скупштинa
oциjeнилa дa je тo биo мукoтрпaн
и чeстит рaд и дa смo успjeшнo
прoшли крoз прoшлу гoдину рeкao je Ђaкoвић .
Oн сe oсврнуo нa дискусиje oних
кojи нису пoдржaли извjeштaj,
нaвoдeћи дa je уoбичajeнo дa
oпoзициja имa нeки критички
oсврт, aли и тo дa пoкушaвajу дa
oцрнe нeки пeриoд, нaрoчитo у
избoрнoj гoдини. Грaдoнaчeлник
je циjeли свoj мaндaт, тaкo и у
прoшлoj гoдини, рaдиo у интeрeсу грaђaнa и зaтo je дoбиo пoдршку ДНС-a, рeкao je шeф Клубa
oдбoрникa oвe стрaнкe Гoрaн
Прeдojeвић.
- За 2018. није добио подршку
за свој извјештај, али не зато
што није добро радио, него због
политичких односа. Грaдoнaчeлник je рaдиo квaлитeтнo у прoтeклoм пeриoду и свaкaкo зaслужуje пoдршку. Кaд сe пoглeдa
њeгoв мaндaт, имaмo двиje
пoплaвe, нeстaбилну скупштин-

ску вeћину. Свe je тo oтeжaлo
рaд грaдoнaчeлникa. И мислим
дa сe oн успjeшнo издигao изнaд
свих тих пoтeшкoћa - изjaвиo je
Прeдojeвић.
Клуб oдбoрникa СНСД-a ниje биo
зaдoвoљaн рaдoм грaдoнaчeлникa и нa тo су укaзивaли тoкoм
гoдинe, рeкao je шeф oвoг клубa
Дaлибoр Пaвлoвић, нaпoмињући
дa je мнoгo прojeкaтa кojи гoдинaмa чeкajу дa буду зaвршeни,
пoпут кaнaлизaциje у Tукoвимa.
- Нисмo зaдoвoљни ни чињeницoм дa грaдoнaчeлник ниje извршaвao oдлукe и aмaндмaнe кoje
je усвajaлa Скупштинa. Taкoђe,
ниje oдгoвaрao ни нa oдбoрничкa питaњa. Сaмим тим, oн ниje
увaжaвao вoљу Скупштинe, a
грaдoнaчeлник мoрa пoштoвaти
oдлукe грaдскoг пaрлaмeнтa нaвeo je Пaвлoвић.
У извjeштаjу je мнoгo плaнирaнoг и нaписaнoг, али мaлo
рeaлизoвaнoг, пoсeбнo у дoмeну приврeдe, стaв je oдбoрникa
Рaнкa Кoлaрa.
- У “Целпаку” су постављена три
камена-темељца, па смо имали
причу око “Калцедоније” и “Колектора” за 1.500 радника. И од
тога нема ништа. Привредни живот у Приједору је стао - сматра
Колар.
Против извјештаја је гласао и одборник ДФ-а Мирсад Дуратовић.
- Сви моји захтјеви за подношење извјештаја, транспарентност утрошка буџетских средстава, као и донаторских средстава,
на то одговоре нисам добио.
Нису извршаване многе скупштинске одлуке и амандмани изјавио је Дуратовић.

рeктoрa Aгeнциje зa eкoнoмски
рaзвoj грaдa «Прeдa-ПД». На
ово мјесто именован је Мишо
Рељић који је претходно био
директор ове агенције. Одборници су дужности разријешили
и досадањег в. д. директора ЈУ
Центар за социјални рад Приједор, Бранислава Вујасина. Скупштина је усвојила инициjaтиве
за подношење тужби прoтив
рjeшeњa Oдбoрa зa жaлбe
кojимa je утврђeнo дa су нaчeлница Одjeљeњa зa друштвeнe
дjeлaтнoсти Моња Касаловић и
начелник Одјељења зa приврeду и пoљoприврeду Рaдe Рoсић
нeзaкoнитo рaзриjeшeни дужнoсти 3. jунa. Усвојена је и oдлука
o услугaмa пeрсoнaлнe aсистeнциje, за шта је из грaдскoг буџeтa
зa oву сврху издвojeнo 20.000
КM. Одборници су усвојили извjeштaj o рeaлизaциjи угoвoрa o
пружaњу jaвних вoдних услугa зa

Усвојен извјештај о извршењу
буџета за прошлу годину

► ТЕШКА ГОДИНА
- Смaтрaм дa смo успjeшнo зaвршили гoдину, с oбзирoм дa je билa jaкo
тeшкa и oптeрeћeнa вeликим пoтeшкoћaмa, нaрoчитo сa прихoдoвнe
стрaнe. Нисмo oтишли у дeфицит. A jeдини нaчин дa сe сприjeчи дeфицит при слaбиjeм пуњeњу буџeтa je рeстрикциja у рaсхoдимa, штo смо и
учинили - пojaснилa je Maлбaшићeвa.
Одбoрници су усвojили извjeштaj
o извршeњу буџeтa Грaдa у
2019. гoдини, кao и oдлуку o
рaспoдjeли нeутрoшeних нaмjeнских срeдстaвa пo гoдишњeм
oбрaчуну зa прoшлу гoдину.
Прeмa
риjeчимa
нaчeлницe
грaдскoг Oдjeљeњa зa финaнсиje Биљaнe Maлбaшић, прoшлa
гoдинa зaвршeнa je са пoзитивнoм рaзликoм у финaнсирaњу oд
372.845 КM. Oнa je истaклa дa

Опозиција: много планова, мало реализације
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- Пoстojи жaл зa
нeким
ствaримa
кoje сe нису мoглe извршити, aли
рaдуje мe штo je
Скупштинa oциjeнилa дa je тo биo
мукoтрпaн и чeстит рaд и дa смo
успjeшнo прoшли
крoз прoшлу гoдину - рeкao je Ђaкoвић.
oвa рaзликa ниje суфицит, нeгo
су у питaњу нaмjeнскa срeдствa
кoja сe рaспoрeђуjу нa срeдствa
Влaдe РС из Фoндa сoлидaрнoсти и нa нaмjeнскa срeдствa зa
шумe и вoдe кoja нису утрoшeнa
прoшлe гoдинe, a кoja ћe бити
прeдвиђeнa рeбaлaнсoм буџeтa
зa oву гoдину. Усвојена је и измјена одлуке о краткорочном
кредитном задужењу. Малбашићева је појаснила да је Министарство финансија захтијевало
да се раздвоје главница и камата, што је измјеном и учињено.
На овом засједању Aлeксaндар Дрљaча разријешен је са
мјеста вршиoца дужнoсти ди-

Већина позитивно оцијенила
градоначелников рад

пeриoд 11.07.2017. - 31. 12. 2019.
гoдинe, као и извјештај о реализацији ревидираног плана капиталних инвестиција за прошлу
годину, те извјештај о остварењу
годишњег плана имплементације Интегралне стратегије развоја града Приједора за 2019.
годину. Укупно, одборници су
расправљали о 17 тачака дневног реда, међу којима је био и
актуелни час. На почетку самог
засједања са дневног реда поново је повучен приjeдлoг измjeнe
oснивaчкoг aктa Зaвoдa зa изгрaдњу грaда.

З. Ј.

“Козарски вјесник”

Страначки живот

Страначки живот

МОСТОВИ СУ ЗА ЉУДЕ,
А РАЗВАЛИНЕ ЗА НЕЉУДЕ
Дана 12. августа 2020. године имали смо прилику
да пратимо 37. засједање
Скупштине града Приједора и још једном се увјеримо у све апсурде политике
коју води Клуб одборника
СНСД-а са својим сателитима. Наравно, демократско право је на Скупштини
износити аргументе за и
против, заступати своје
ставове и политику, али
недопустиво је то радити
на начин како то ради шеф
Одборничког клуба СНСДа са својим сателитима.
Вратићемо се неколико
година уназад и подсјетити
и бивше и садашње одборнике да је од 2004. године у
Скупштини града одржано
156 редовних сједница и
11 посебних, са преко 1600
тачака дневног реда. Зар
је могуће да након толико
одржаних сједница, углавном усвојених тачака, одлука, планова, стратегија,
буџета, правилника све доведемо у питање. Некада
смо говорили да је Скупш-

тина мјесто гдје се доносе
најважније одлуке за Град,
а прије извјесног времена
све је враћено на вријеме
некадашњих политичких
обрачуна и немогућности
одржавања
скупштина.
Појединци све доводе у
питање, па и свој сопствени рад у тој Скупштини.
Да ли се ради о накнадној
памети,
острашћености
или невиђеној сили, вријеме ће показати. Господо,
присјетите се шта сте то
ви радили од краја 2018.
године и зашто. Прву прилику која Вам се указала
искористили сте и направили скупштинску већину.
Мислили сте то је то. Нисте ту већину изборили на
изборима и зато није ни
потрајала. А чиме сте се
бавили? Кадровском политиком, смјенама, ниподаштавањем, неусвајањем
извјештаја ДНС-ових директора и доказивањем да
ништа у Приједору није добро. Могли сте и другачије.
Да привучете инвестиције,

обезбиједите средства за
инфраструктуру и обезбиједите сигурну подршку
грађана. Неки мудрији
људи су са успонима и падовима градили политику
заједништва у Приједору
дуги низ година. Било је
проблема, препрека, али
Коалиција је опстајала. И
то само из једног разлога,
зато што је општи интерес
био изнад појединачног,
и што је Приједор био на
првом мјесту. Ваша визија
је била поразити ДНС,
доказати да је то странка
нестручних људи, огадити
чланове и функционере
ДНС-а грађанима и својим
надменим
вокабуларом
показати
доминантност.
Подијелили сте људе, водили политику која је вама
одговарала, и негдје на
том путу сте се погубили
и изгубили. На такву вашу
политику, наш одговор је
био да докажемо да све
што сте радили је било незаконито. И доказали смо.
Не у једној институцији,

него у више. И у Влади РС,
и на Суду. Покушали сте
да опструишете, али нисте успјели. И шта је био
резултат? Зар мислите да
је ДНС зато крив? ДНС је
само упорно истрајавао на
својој политици, а ви сте
изгубили оне који су били
са вама, не због ДНС-а,
него због политике коју сте
водили. А на вама је сада
да докажете да ми нисмо
у праву. Кажете да ви нисте смјењивали начелнике
одјељења. Јесте, донијели
сте Одлуку на Скупштини,
али нисте реализовали.
Недостајао вам је Градоначелник који и предлаже
именовање и разрјешење.
Погледајте, господо, ваше
образложење за смјену,
па онда коментаришите. А
што се тиче одлуке Суда,
ма каква она била, провешћемо је без поговора.
И да вас подсјетимо, овдје се не ради о статусном
питању, него питању дигнитета и заштити Скупштине који је читавим низом

ставова Одбора за жалбе
доведен у питање. И још
нешто, господо из СНСДа. За вас је градоначелник Миленко Ђаковић морална и људска громада.
У њему сте увијек имали
и пријатеља и сарадника и партнера. Њему се
обраћати на начин како
су то чинили појединци,
испод сваког људског и
цивилизацијског је нивоа.
Када сте толико храбри
на ријечима, што нисте
ишли у опозив, па да провјерите сопствене снаге.
Једноставно нисте смјели,
бојали сте се неуспјеха, а
онда би прије времена морали одговарати за своје
поступке. Сјетите се, или
да вас ми подсјетимо, колико сте увреда изнијели
на његов лични рачун и
рачун његових сарадника.
Све је то могло да заврши
на Суду. Али није, само из
једног разлога, зато што је
Градоначелник
вјеровао
да ће побиједити разум.
Рушили сте мостове гдје

сте стигли, вјерујући да је
дошло вријеме да „повалите“ ДНС. То сте и обећали,
знате ви коме. Цијена је
висока. Игра “пуковник или
покојник“ није политика.
Преварили сте се. Нећемо
вас убјеђивати, вријеме ће
дати одговор на све. Једно
немојте заборавити, живот тече даље и послије
15. новембра. Овом граду
треба мир, оптимизам и
стабилно политичко окружење. Не због политичара,
него због грађана. Авантуризам у политици је опасан
и никоме не доноси добро.
Краткорочна политика и
поглед може да произведе хаос и неред. То нам
није потребно. Понудимо
грађанима перспективу и
програме, а не клевете и
лажи. ДНС је то радио и
радиће, а ви, господо, по
своме, па стићи ће свако
тамо гдје је наумио.

Информативна служба
ДНС, Градски одбор
Приједор

Коалиција „Покрет за Приједор“
МАЈА ДРАГОЈЕВИЋ СТОЈИЋ
КАНДИДАТ СДС-а ЗА
ПОТПИСАЛИ ПЛАТФОРМУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПРИЈЕДОРА
ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ
Кандидат
Српске
демократске
странке за градоначелника Приједора је др Маја Драгојевић Стојић.
Градоначелник није само титула,
већ огромна обавеза и одговорност
за све наше грађане, без обзира на
припадност по било каквој основи,
поручила је она
- Грађани Приједора, нажалост, врло добро знају у
каквом је стању наш град
и колико су неопходне
промјене набоље. Ми смо
са позиције другог града

коначно има најбољег кандидата за градоначелника.
- Сматрам да ће бити великих изненађења. Очекујем да ће и ДНС стати
иза нашег кандидата. Они

и све Приједорчане који
не припадају ни једној политичкој опцији - рекао је
Шаровић.
Приједору су потребе промјене, сматра Миладин

у РС, тренутно, на петом
или шестом мјесту. Сматрам да је задатак и обавеза свих нас, како због нас
самих, тако и због будућих
генерација, да вратимо
Приједор на мјесто које му
припада - рекла је Драгојевић Стојић.
Захвалила се на подршци
СДС-у, али и онима који
ће је подржати у наредној
кампањи за коју је рекла
да ће бити фер, коректна
и аргументована. Милан
Тубин, носилац листе кандидата СДС-а за одборнике Скупштине града Приједора, рекао је да овај град

јесу 20 година владали у
овом граду, имамо добре
односе, али сматрамо да
је дошло вријеме промјена, да долазе неки нови
људи, који могу много тога
понудити нашем граду додао је он.
Подршка стиже и од првог
човјека СДС-а Мирка Шаровића.
- Мислим да је Маја Драгојевић Стојић права особа за тај посао, из много
разлога. Има енергију,
харизматична је, може
да окупи људе не само у
оквиру СДС-а, него и све
наше друге партнере, као

Станић, шеф Клуба посланика СДС-а у Народној
скупштини РС. Зато је дошао у овај град да подржи
кандидата СДС-а за будућег градоначелника.
- Приједор треба чувати,
Приједор заслужује боље.
Овај град не заслужује
тако низак ниво развоја и
стање какво је сада - рекао је Станић.
Побједа СДС-овог кандидата на предстојећим локалним изборима, како су
поручили
представници
ове странке, биће побједа
свих грађана Приједора.
М. Шодић

“Козарски вјесник”

Потписници Платформе
Представници пет пробосанских странака: ГО ДФ,
ГО СДП, РО ПДА Приједор,
ГО странка за БиХ и ГО
НБЛ ставили су потпис на
Платформу за предстојеће
локалне изборе и мандатни период 2020. до 2024.
године. Циљ је заједничко дјеловање у Коалицији
„Покрет за Приједор“ и освајање што више одборничких мандата у градском
парламенту. По ријечима
шефа Изборног штаба и
носиоца листе Мирсада Дуратовића, циљ им је укрупњавање повратничког бирачког тијела у Приједору.
- Главни циљеви су побољшање положаја повратника
у нашој локалној заједници,
интензивнија сарадња са
дијаспором, програми који
се тичу руралног развоја
те неких корекција које су
у надлежности локалне
заједнице.
Првенствено
социјалне политике, здравствене заштите, рационализације јавне управе и одвајање значајних средстава
која би се могла инвестирати у младе, спорт, породицу
и пронаталитетну политику
- каже Дуратовић.
Нијаз Бркић, предсједник
Градског одбора Демократске фронте, поручио је да
ће бити досљедни Платформи коју су потписали.
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Коалиција је, како је нагласио, израз воље њиховог
бирачког тијела.
- Овај пут смогли смо снаге
да се договоримо и да ова
наша настојања срочимо у
Платформу. Као предсједник Градског одбора ДФ
-а поручујем да ћемо бити
максимално
толерантни,
коректни и све написано
испоштовати - поручио је
Бркић.
Ернест Бадњевић, предсједник Градског одбора
СДП-а, каже да су се опредијелили за заједнички наступ с циљем напретка и
развоја локалне заједнице.
- Да у наредном периоду
утичемо на многе ствари
које се тичу свакодневног
живота наших грађана,
чланова, бирача и да самим тим покушамо изградити бољи Приједор, кроз
напредак и развој локалне
заједнице - рекао је Бадњевић.
Сличне поруке има Елведин Хамзић, предсједник
ГО Странке за БиХ.
- У овој ситуацији сматрамо да ћемо с „Покретом
за Приједор” у великом
броју изразити нашу опредијељеност да Бошњаци у
мандатном периоду 2020.
до 2024. године буду политички фактор без којег
се неће моћи одлучивати у

градској скупштини - наглашава Хамзић.
Примаријус др Азра Пашалић, предсједник Регионалног одбора ПДА Приједор,
поручује да им је мото „Јака
локална заједница, јака држава“.
- Странке које су овдје,
успјеле су анимирити своје
централе да у Приједору
наступе заједно, јер знају
да се боримо за бољи Приједор, боље друштво и живот достојан човјека - рекла
је др Пашалић. Задовољан
Платформом је Мирзет
Софтић, потпредсједник ГО
Независне босанскохерцеговачке листе.
- Мој циљ је био да, као
нова партија, окупимо око
себе све здраве снаге.
Успјели смо то барем 80 одсто у граду Приједору. Сматрам да ћемо дјеловати
заједно како предизборно,
тако и постизборно -нагласио је Софтић.
Кандидатска листа Покрета за Приједор требала би
имати до 31 кандидата за
одборнике у Скупштини
града. Очекују више гласова него на прошлим локалним изборима, а није
искључено да понуде и име
свог кандидата за градоначелника Приједора.

М. З.

3.

Друштво

Друштво

Градска топлана - НА ЛАГЕРУ ОКО 18.000 ТОНА ДРВНЕ БИОМАСЕ
На лагерима у “Топлани”
тренутно имају око 18.000
тона дрвне биомасе. При
крају је ремонт на дистрибутивној мрежи, мада је
пандемија корона вируса
и
овдје
оставила
трага,
кроз

мањи прилив новца. Поскупјели су сви елементи
за производњу топлотне
енергије, дрвна биомаса,
електрична енергија, нафта... Ипак у овом предузећу, за сада, избјегавају
поскупљење гријања.
- Због пандемије имамо
мањи прилив новца, што
је дијелом и разумљиво. Управа је морала да

предузме неке конкретне
кораке у вези са побољшањем готовинског тока.
Стандардна метода је поскупљење. То би требало
да буде неки одговор на
ове проблеме, али у случају „Топлане“, ми настојимо да то избјегнемо, иако
је посљедња корекција
цијена била 2011. године.
Учинићемо све да до по-

Довољно дрвне биомасе

Зоран Кнежевић

Заражени грађани и они
са мјером самоизолације
имају право на боловање

скупљења не дође - каже него протеклих година, чак
Зоран Кнежевић, директор неких 90 одсто потреба за
наредну грејну сезону је
„Топлане “ ад Приједор.
набављено. Око 18.000
тона дрвне биомасе налаОТКЛОЊЕНИ
зи се на лагерима „ТоплаНЕДОСТАЦИ
УОЧЕНИ У ПРОШЛОЈ не“ - каже Кнежевић.

ГРЕЈНОЈ СЕЗОНИ

Озбиљнија реконструкција
на дистрибутивној мрежи планирана је у Улици
Милоша Обреновића. Почиње 17. августа и трајаће
двије недјеље, а у плану
су и већи радови и у Улици
проте Матеје Ненадовића.
То су, како напомиње Кнежевић, већи радови које ће
завршити у овом ремонтном периоду.
- Отклоњени су сви недостаци на дистрибутивној
мрежи, који су уочени у
претходној грејној сезони.
Котловничко постројење је
већ спремно за рад, урађени су неопходни ремонтни захвати. Кад је ријеч о
набавци дрвне биомасе,
ове године смо спремнији

Истиче да не сједе скрштених руку како би побољшали постојеће финансијско
стање. Ту је производња
електричне енергије, а
једна од мјера је и акција
откупа дуга. Кумулативно
потраживања
“Топлане”
износе око седам милиона КМ. Зато им је циљ да
побољшају наплату из тих
потраживања. Акција откупа дуга и друге погодности
отплате дуговања трају
током цијеле године, но
примјетно за овај период у
мањем обиму него раније.
- Дијаспора није допутовала због пандемије вируса корона и било је за
очекивати овакав развој
догађаја. Ми смо кроз мораторијум на дио обавеза

према Инвестиционо-развојној банци РС успјели да
консолидујемо готовински
ток, а с градским властима нашли смо рјешење за
измирење обавеза за Дворану „Младост“ и „Козарски вјесник“. Тако да смо
за ову годину успјели да
компензујемо све ово што
се дешава на пољу финансија, али ће то требати радити и у наредним годинама, с циљем избјегавања
поскупљења. Уколико до
тога ипак дође, да оно
буде у што мањем обиму
- каже Кнежевић. Уплата
комлетног дуга значи да се
камате настале по основу
дуговања до краја прошле
године снижавају у износу
од 100 одсто. Дуг се може
платити и кроз репрограм
у временском периоду до
пет година са отписом 50
одсто камата. Услуге овог
предузећа користи око
3.500 корисника.

Расте незадовољство музичара

СВИРКЕ И ПРИХОДИ
СВЕДЕНИ НА МИНИМУМ
Проблем је у цијелом
свијету, али наш највећи
проблем је што смо ми
неорганизовани - иста-

Лица која су заражена вирусом корона и којима је
изречена мјера самоизолације од 14 дана имају
право на боловање, а осигураницима ће бити исплаћено 90 одсто плате, поручују из Фонда здравственог осигурања Републике Српске

Уколико лице болује од вируса
корона или му је предложена
мјера изолације због контакта
са лицем које је позитивно, потребно је да се јави свом доктору породичне медицине, како
би му за одсуство са посла и
остваривање права на накнаду
плате, најкасније до 5. у мјесецу
за претходни мјесец, био издан
извјештај о трајању привремене
неспособности за рад.
- Према члану 23. Правилника о
остваривању права на накнаду
плате за вријеме привремене
неспособности за рад и у складу са Законом о здравственом
осигурању РС, тај распон се
креће од 70 до 90 одсто, у складу са општим актом послодавца. У случају пандемије вируса
корона, тај износ је 90 одсто, јер
су у питању клицоноше и заразне болести, што је регулисано
овим законом - рекао је Далибор Павловић, руководилац
приједорске Филијале Фонда
здравственог осигурања РС.
Фонд здравственог осигурања
омогућио је да сва лица која
имају пребивалиште на територији РС имају здравствено осигурање.
- Докле год траје ванредна ситуација, сви грађани су осигурани.
Без обзира на то да ли је неко
осигуран или не, те да ли му по-
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слодавац уплаћује доприносе
или не - додао је Павловић.

Далибор Павловић,
руководилац приједорске
Филијале ФЗО
У приједорској Филијали Фонда здравственог осигурања РС
поштују све мјере и процедуре
надлежних институција у циљу
спречавања ширења вируса корона. Рад са странкама одвија
се по устаљеном распореду, а
и поједностављене су процедуре, како би се права остваривала на једноставнији и бржи
начин. Фонд је почео издавати
рјешења за лијечења ван РС,
јер је због ванредног стања у
претходном периоду то било
онемогућено. Такође, од 1. августа осигураницима су доступни
нови лијекови на рецепт.

М. З.

- Кроз наше удружење
прошло је 1.900 музичара. Од тога 589 је добило лиценцу, а 200 је об-

Небојша Алексић:
Многи музичари нису чланови Удружења

Приједорски музичари поново су исказали незадовољство због ситуације у
којој се налазе. Свирке су сведене на
минимум, а самим тим и приходи
Маринку Тодорану ово
је једини извор прихода.
Он и бројне његове колеге немају зараду већ
мјесецима.
- Локали раде до 23
часа. Свирамо ефективно сат и по. Нема ту
неког хонорара, јер нема
ни посла - додао је он.
Музичари од Владе Републике Српске, али ни
од Удружења естрадних
радника и естрадних
умјетника нису добили
помоћ. С друге стране,
проблем је неорганизованост самих музичара,
каже Милан Гамбирожа
из Агенције “Поп Евент”.
- Музичари су у незгодној ситуацији, а њихов
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новило. Преко нас нико
не мора да ради, али
ми можемо само да помогнемо. Обраћали смо
се Министарству прос-

ПРОБЛЕМ
НЕОРГАНИЗОВАНОСТ

Милан Гамбирожа
проблем је што нису
обједињени у једну цјелину и законски регулисани. То је до њих самих.
Нико није очекивао да ће
доћи у овакву ситуацију.

Маринко Тодоран, музичар

М. Шодић

као је он.
За изјаву смо се обратили и Рајку Леканићу,
генералном секретару
естрадних радника и

- Музичари нису обједињени у једну
цјелину и законски регулисани. То је
до њих самих. Нико није очекивао
да ће доћи у овакву ситуацију. Проблем је у цијелом свијету, али наш
највећи проблем је што смо ми неорганизовани - истакао је Милан Гамбирожа.
естрадних умјетника Српске. Није хтио коментарисати ситуацију у којој
се налазе музичари, јер
се, како нам је рекао у
телефонском разговору,
тренутно бави политиком. Огласио се потпредсједник овог удружења,
Небојша Алексић. Каже
да велики број музичара
нису чланови Удружења,
нити имају било какву
лиценцу, па самим тим
немају ни право на помоћ. Без обзира на то,
обраћали су се ресорном министарству.

вјете и културе и добили
смо одговор да морамо
доставити податке на
основу чега је неко ангажован. Ти људи морају
бити радно ангажовани објаснио је он.
Наши саговорници тврде
да, без обзира на тешку
ситуацију, међу музичарима постоји солидарност. Изразили су наду
да ће и ова криза брзо
проћи, те да ће поново моћи организовати
свирке и зарађивати за
живот.

Б. Дакић

“Козарски вјесник”

Тим поводом

Тим поводом

ЉЕПОТЕ КОЗАРЕ У ПРОМОВИДЕУ ДИ-ЏЕЈА БУРАКА ЈЕТЕРА
Са пријема код градоначелника

Природни потенцијали Националног парка “Козара”
ускоро ће бити приказани
у промо-видеу свјетски
познатог ди-џеја Бурака
Јетера. Како каже Јетер,
жеља му је била да прикаже љепоте Босне и Херцеговине, а свакако једна од
незаобилазних локација
била му је и наша планина
Козара.
- Преко пола милиона

људи ће погледати овај
видео и сматрамо да је то
најбољи приказ града Приједора и планине Козаре.
Хвала свима на подршци
и лијепом гостопримству.
Посјетићу вас опет да снимимо још један видео - додао је он.
Јетера и сараднике угостио је градоначелник Миленко Ђаковић.
- Ми као домаћини обез-

биједили све услове да
снимање протекне у најбољем реду. Овај једночасовни видео је добра
промоција
Националног
парка “Козара”, а свакако
и Града Приједора - додао
је Ђаковић.
Промо-видео за неколико дана биће приказан на
Јутјуб каналу овог ди-џеја
и продуцента.
М. Шодић

МАРИНА
КНЕЖЕВИЋ
НА ЧЕЛУ
ДРУШТВА
УЧИТЕЉА РС
У
Републици
Српској
основано је Друштво учитеља. Предсједник Друштва је Марина Кнежевић,
учитељица
приједорске
Основне школе “Јован
Цвијић” из Брезичана.
Према њеним ријечима,
циљ оснивања поменутог
друштва је афирмација
овог занимања, те побољшање сарадње међу учитељима из цијеле Српске.
- Иницијатива траје већ
дуго, али та потреба је, у
посљедњих неколико мјесеци, достигла максимум.
Основали смо Друштво
да бисмо афирмисали
учитељску професију и
како би учитељи могли да
сарађују са колегама из
других школа и градова.
Учитељи су посебно занимање. За учитеља многи
кажу да је трећи родитељ
те да највише дјелује на
дијете и његов цјелокупан
развој, и по питању образовања, али и васпитања
дјеце. Осим тога, афирмисаћемо учитеље да се
више ангажују по питању
стручног рада и усавршавања. Много је циљева и
задатака пред нама - истакла је она.
Кнежевићева је била један
од најактивнијих учитеља
у Српској и када је у питању настава на даљину.
Једна је од оних за коју
је градоначелник Приједора организовао пријем.

“Козарски вјесник”

Задовољна је начином
функционисања наставе
на тај начин, јер како каже,
најбитније је да су ученици стекли потребно знање.

трам да је важно да барем
дио наставе одржавамо у
учионицама, јер васпитна
улога школе током наставе на даљину дијелом је

Пoљoприврeдно-прехрамбена школа

ПРOДAЛИ СВE ШTO СУ
ПРOИЗВEЛИ
Пoљoприврeднo-прeхрaмбeнa шкoлa рaспoлaжe
пoвршинoм oд 600 м2 пoд
плaстeницимa.
Примaрнa нaмjeнa je eдукaциja
и извoђeњe прaктичнe
нaстaвe, aли je пaндeмиja
вирусa кoрoнa учинилa
свoje, тaкo дa су учeници
oвaj пут oстaли кoд кућa.
To ниje знaчилo дa су
плaстeници били прaзни,
вeћ су сe o њимa бринули прoфeсoри и oсoбљe
Шкoлe. Прoфeсoркa Joвaнкa Дрaжић рeклa je дa je
у мaрту, кaдa je нaстaвa
oбустaвљeнa, рaсaд вeћ
биo пикирaн, aли брзo
су сe oргaнизoвaли тe
нaстaвили прoизвoдњу и
прoдajу.
Прoдaja
je
ишлa
нeoмeтaнo. Чaк дa смo
имaли дуплe кoличинe

Потражња за расадом премашила очекивања
je тo oхрaбруjућe, jeр сe
чинилo дa oвa гoдинa ниje
изгубљeнa зa прoизвoдњу
- кaжe Дрaжићeвa.
Свojу пoмoћ нудили су
и учeници и њихoви рoдитeљи, aли су сe у Пoљo-

учeникa из прeхрaмбeнe
струкe, укoликo тo будe
извoдљивo. Пoчeлa je и
прoдaja прoизвoдa у Шкoли, с циљeм прoмoциje зaнимaњa, a oвa oбрaзoвнa
устaнoвa суфинaнсирaћe

Јoш имa мjeстa зa упис
- Нaжaлoст, чини сe дa пoљoприврeдa
ниje тoликo пoпулaрнa. Имaмo joш
слoбoдних мjeстa, тaкo дa сe нaдaмo
дa ћe сe нeкo дo крaja aвгустa oпрeдиjeлити зa зaнимaњa aгрoтуристички тeхничaр, aгрoтeхничaр, пeкaр или
вeтeринaрски тeхничaр - нaвeлa je Дрaжићeвa.
рaнoг пoврћa, свe бисмo прoдaли. To нaс je
oбрaдoвaлo. Видjeли смo
дoстa млaдих људи кojи
су први пут дoшли дa купe
рaсaд кaкo би сe бaвили
хoби-узгojeм. Њимa смo
дaвaли сaвjeтe. Aли билo

приврeднo-прeхрaмбeнoj
шкoли oдлучили дa рaдe
сaми, кaкo сe нe би угрoзилo ничиje здрaвљe,
нaпoмињe
Дрaжићeвa.
Диo прoизвeдeнoг рaсaдa
зaсaђeн je у плaстeницимa,
a рoд ћe бити искoриштeн
зa
прaктичну
нaстaву

учeникe кojи путуjу. Бригa
o хрaни je будућнoст, пoручуje Дрaжићeвa, a фoкус
трeбa бити нa прoизвoдњи
влaститe хрaнe, кaкo би
штo мaњe зaвисили oд
других фaктoрa.

З. Ј.

ДОЈЕЊЕ ОД ВЕЛИКОГ
ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ДЈЕТЕТА

Са часа наставе на даљину

Ипак, нада се повратку у
школске клупе.
- У наставу на даљину
била сам укључена од
првих дана. Постигли смо
максимум. Урадило се што
се могло и дјеца нису изгубила годину. Међутим,
ако причамо о неком предстојећем периоду, сма-

била запостављена - сматра она.
Вјерује да ће надлежни
донијети најбољи могућу
одлуку, јер здравље дјеце,
али и наставног кадра је
на првом мјесту.

Б. Дакић

У свијету је од првог до
седмог августа обиљежена Свјетска недјеља
дојења, с циљем подстицаја дојења и унапређења
здравља дјеце. Дојење
је један од најзначајнијих
фактора у развоју дјетета.
Осим тога, корисно је и за
саму мајку, тврди примаријус доктор Азра Пашалић, специјалиста педијатар.
- Дојена дјеца су здравија
и паметнија, а научно је
доказано да жене које су
дојиле имају мање шансе
да оболе од карцинома
дојке - додала је она.
Ријетки су случајеви да
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мајка не може дојити, али зато се често
дешава да не желе.
Зато их је, према
ријечима докторице
Пашалић, потребно
едуковати о томе.
- Нема жене која не
може дојити, потребно је само да она и
њена породица буду позитивно настројени. Осим
тога, нема лошег мајчиног
млијека и свака жена може
дојити, али доста зависи и
од нас, професионалаца,
како ћемо жену едуковати
да доји - истакла је она.
Препоруке Свјетске здравствене организације су да

Прим. др Азра Пашалић,
специјалиста педијатар
првих
шест
мјесеци
треба искључиво дојити,
без додавања друге врсте
хране и напитака.

Б. Дакић

5.

Репортаже

Репортаже

Др Вук Младен Гвозден, натуропата-киропрактичар

УСПЈЕШНИМ ТРЕТМАНИМА
РАЗУВЈЕРАВА СКЕПТИКЕ

На помен алтернативне медицине, многи сумњичаво одмахују руком. Вук Младен
Гвозден (29), доктор природне медицине, не пориче оно што нуди званична
медицина, а резултатима свог рада за кратко вријеме разувјери скептике.
Гвозден је киропрактичар и у његовим рукама сте сигурни
чин да то ријеши. Киропрактиком
се послије једног третмана може
отклонити много тога. У сарадњи
с конвенционалном медицином,
много тога бисмо направили, али
можемо да будемо и независни,
јер пуно тога постижемо и без
њих. Кад бисмо сарађивали, мислим да би то био врхунац и због
њихове технике и њихове моћи,
ауторитета у том свијету, мада
морам истаћи да је природна медицина ипак најстарија медицина
- тврди овај доктор природних наука који се у међувремену потрудио да савлада и доста онога
и
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- Ту морамо бити јако пажљиви,
- На примјер
мигрене и главобоље, инфекције јер знало се дешавати, додуше
ушију, синуси, смрзнуто раме, не код мене, али код других кидеформитети кичме као што су ропрактичара, да су људи крили
сколиоза, кифоза, лордоза, иши- своје операције, а након захвата
алгија, пало стопало и деформи- за своје стање кривили киропрактети дискус хернија, дегенератив- тичаре, што није фер - каже Вук
ни диск, набубрио и испуцао диск Младен.
итд. Ово што сам сада набројао Сретан је што се вратио у своју
је нешто акутно што се рјешава. Гомјеницу, што му је у ових седам
Поред тога, у великој мјери ки- недјеља дошло преко стотину
ропрактика смањује крвни прити- људи и што је и приватно задосак, појачава рад срца, функцију вољан, свјеже ожењен једном
плућа, многе неке ствари код Приједорчанком.
којих конвенционална медицина,
уз дужно поштовање, нема рјеМ. З.
шење, јер покушава на свој на-

Један од третмана

ка велика

и
Киропракт

љубав

У посљедње вријеме, Вуку Младену Гвоздену обраћа се све
више грађана који траже његове услуге. Не каже се џаба да
је препорука задовољних људи
најбоља реклама. Гвозден је у
Београду завршио факултет за
спорт, послије тога кратко боравио у Аустрији и Норвешкој, а у
међувремену завршио је онлајн
факултет за природну медицину
или натуропатију у Америци.
- Праксу сам радио теренски.
Радио сам и специјализацију за
киро или хиропрактику - каже Вук
Младен и додаје да је прије 12
година погледао први видео-клип
на ову тему.
- Тад ме фасцинирао Matt
Hubbard из Сан Дијега. Послије сам трагао за том врстом
сазнања и открио да наши људи
на овим просторима имају представништво за факултет који сам
завршио. Кад сам коначно дошао
до њих, мој живот се у потпуности промијенио. Отворило ми се
све и, што би се рекло, дошао
сам на своје - прича Вук Младен.

Једноставан је, тих и смирен.
Третмани не трају дуго, неких
десет до 15 минута, након чега
са стола за масажу устајете потпуно релаксирани. Такође нуди
бесплатне савјете, вјежбе које
можете радити код куће. Након
неколико дана, слиједи контрола.
Каже да је и то дио праксе коју је
прошао по Европи, мада највише

Киропрактика не може
помоћи код малигних
обољења, тумора или
стања након вјештачких операција кука или
уградње метала и пластике у удове.

по Србији, гдје су ментори и инструктори.
- Један од ментора је професор
на факултету у Цириху, др Милисав Николић, у Шапцу је Мирослав Михаиловић, а у Трстенику
поред Крагујевца специјалиста
физикалне и спортске медицине Горан Обрадовић, Мирољуб
Петровић из Петровца, др Славко Зец ... То су велемајстори и
врсни стручњаци за киропрактику, скуп фантастичних људи, зналаца, доктора, професора ... кад
сам их упознао прије пет-шест
година, почео сам да напредујем.
Потрудио сам се да се максимално отворим и успио сам у томе каже Вук Младен.
У свијету киропрактике постоји
правило топ-десет стања која су

МЛАДИ У ПОЛИТИЦИ БЕЗ ГОВОРА МРЖЊЕ И НЕТОЛЕРАНЦИЈЕ
У Приједору је завршен четврти модул Академије политичке
одговорности на тему “Тимски
рад, волонтеризам - грађански
активизам”, који је окупио представнике младих из девет политичких партија с подручја града
Приједора.
- Доста тога примјенљивог усвојили смо на Академији, прије
свега кад је ријеч о начину комуникације, лобирању, заговарању
и упознавању нових људи. Данас
је релативно тешко анимирати
младе у овакве програме и уопште у политичко ангажовање. На
њима је да се укључе, сагледају
стање и својим ангажовањем допринесу конкретним сегментима
друштва који су битни за живот
младих - сматра Ведран Личанин из ДНС-а.
Маринко Цурић из Уједињене
Српске истиче да је у досадашњем току Академије политичке одговорности стекао корисна
знања и научио како распознати
битне разлике међу мање познатим појмовима.

6.

Полазници Академије политичке одговорности
- Учењем напредујемо у настојању да помогнемо својој
мјесној и локалној заједници. Да
ли ћемо међу вршњацима имати
довољан утицај да се и они покрену, то ћемо видјети у догледно вријеме и самим тим оцијенити наш напредак кроз похађање

ове академије - оцјењује Цурић.
Доктор наука Горан Максимовић, који је био предавач четвртог модула Академије политичке
одговорности, појаснио је да је
обрађено више тема о положају
младих у друштву, тимском раду,
волонтеризму и грађанском ак-
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тивизму.
- Жеља нам је не само да се
млади информишу о елементима цивилног друштва већ да
стекну шира знања и буду покретач неких промјена. Полазници
семинара показали су велики
степен интересовања за оно што

радимо са њима, изузетно су активни, али од њих самих ће зависити колико ће бити спремни да
покрену неке ствари, јер, ипак,
на младима свијет остаје - тврди
Максимовић.
Академија политичке одговорности пројекат је Удружења грађана „ДОН“, који реализују уз подршку програма БХРИ, а проводи
га Међународна организација за
миграције (ИОМ) уз финансијску
подршку Америчке агенције за
међународни развој (УСАИД.)
Пројекат траје пет мјесеци, почео је средином маја, уз учешће
младих из девет политичких
партија с подручја Приједора.
Основна идеја је, како истичу у
„ДОН-у“, да млади политичари,
од којих су неки већ на кандидатским листама за наредне изборе, буду оспособљени не само
да представљају своје партије,
већ и грађане, без говора мржње
и нетолеранције, без обзира да
ли су у скупштинској већини или
мањини.
Д. С.
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За сваког понешто

За сваког понешто

Сјећање: Бертолт Брехт, њемачки писац и теоретичар

ОСНИВАЧ „ЕПСКОГ ТЕАТРА“

Теоретичар и приповједач:
Бертолт Брехт

ПРИЈЕДОРСКИ
ИНФОРМАТОР
ТЕЛЕФОНИ

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

НА ДАНАШЊИ ДАН

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

1457. - Гутенбергова штампарија у Мајнцу издала Мајнцишки псалтир, прву штампану књигу у боји.
1876. - Рођен Александар Обреновић, краљ Србије.
1893. - У Француској, први пут
у свијету, уведене регистарске таблице за моторна возила.
1956. - Умро Бертолт Брехт,
њемачки писац и теоретичар.
1988. - Умро Енцо Ферари,
италијански конструктор аутомобила.
2000. - Руска православна
црква прогласила за свеце
посљедњег руског цара Николаја Другог Романова и чланове његове породице, који
су убијени током Октобарске
револуције, 1918. године.
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На данашњи дан, 14.
августа 1956. године,
у Источном Берлину,
умро је Бертолт Брехт,
истакнути
њемачки
драматург, позоришни
теоретичар и пјесник
20. вијека. Написао је
50 драма, исто толико
драмских фрагмената,
150 прозних текстова
и око 2.000 пјесама.
Његово дјело и данас,
како на књижевном
тако и на позоришном
плану, заузима истак-

нуто мјесто и на њемачком и на европском
простору, а теме Брехтових комада актуелне
су као у тренутку њиховог стварања. Био
је оснивач и теоретичар „Епског театра“
по којем је представа
слика реалности, а не
сама реалност, али и
чувеног
Берлинског
ансамбла са којим се
етаблирао као модерни књижевни и позоришни класик. Долазак

ЗАНИМЉИВОСТИ
***
Пјеге које се јављају као посљедица утицаја сунчевих зрака представљају, у ствари, одбрану наше коже од прејаког сунца.
***
Најистакнутији српски народни пјесник и
гуслар Филип Вишњић умро је 29. децембра 1856. године у селу Грк, у Срему.
***
Волтер, највећи просвјетитељски дух 18.
вијека, био је два пута затворен у Бастиљи
због револуционарних идеја које су довеле до Француске буржоаске револуције
1789. године.
***
Једино камила има овална крвна зрнца.
Код других сисара она су округла.
***
Шездесет посто одраслих мушкараца и 40
посто жена на свијету је љубоморно!

Хитлера на власт и
јачање нацизма у Њемачкој, где су Брехтова дјела забрањена и
спаљивана, натерала
су га на петнаестогодишње изгнанство. У
Берлин се дефинитивно вратио 1949. године, а као поборник
социјалистичких идеја
био је омиљена личност режима Њемачке
Демократске Републике.
Богато и разноврсно дјело

Р. Р.

ТРЕЋЕ УХО

Ослушкује:
Радомир Речевић

КОРЈЕНОВАЊЕ

Не поредите нас са мајмунима и медвједима.
Родбина би могла да се наљути.

ЈЕДНА ПРИЧА

Знамо да знате, али...
Кад је у питању јело, најлакше је прећи са ријечи на
дјело.

ПРАВО МЈЕСТО!

Нема грешке, нема претјеривања.
Да није гробља, неки (не)људи никад не би били на
правом мјесту!

ИПАК СЕ ОКРЕЋЕ

Што јесте - јесте.
Да није алкохола, ми никад не би повјеровали да се
Земља окреће.

ИЛИ - ИЛИ

Лажно боловање није за сваку осуду.
... Под условом да се одради на њиви или на
бауштелу.

ЗНА СЕ

Бујична вода је најнепожељнији и најнезванији гост.
Кад уђе у кућу, зна се ко излази ван.

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Љубитељ спорта, 9. Мушки родитељ, 10. Објава, 12. Љековита трава, 14. Тулипан,
15. Предузимљив, 17. Јунак из Махабхарате, 18. Ознака пречника, 19. Фамилија, 21. Исмет Крцић, 23.
Војвођанска ријека, 24. Ознака метра, 25. Име глумца Хенкса, 27. Јапанска валута, 28. Ономатопеја гласа краве, 29. Паста за обућу, 31. Индустријски град
у Србији, 32. Соба за пријеме, 33. Земља (лат.), 34.
Правац у умјетности.
УСПРАВНО: 1. Застава, 2. Коњ, 3. Животиња из породице мачака, 4. Двадесет треће слово абецеде, 5.
Показна замјеница, 6. Златни новац од 10 долара, 7.
Посуда за со, 8. Јемац животом, 9. Упала јајника, 11.
Пац, 13. Која припада Марији, 16. Име, назив (лат.),
20. Ријека у Русији , 22. Планина у БиХ, 26. Незнатно, 28. Биће слично вјештици, 30. Неред, крш, 31.
Позиција у фудбалу, 33. Лична замјеница, 35. Ознака
азота.
Р. Речевић

Рјешење из прошлог броја: свастика, Шарл, Авала,
ортак, Аман, кантар, Иво, а, актуелан, нп, амбра, и, трш,
Ана, гм, накана, Ноа, одред, Верн, откупити.

14. август 2020.
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Тим поводом

Горња Драготиња: сјећање на погинуле борце

СЛУЖЕН ПАРАСТОС И ПОЛОЖЕНИ ВИЈЕНЦИ
тиња.
Да је од великог значаја да се
присјетимо страдалих, сматра и
Милорад Кнежевић, представник Борачке организације Горња
Драготиња и Марини. Жао му је

дали животе за стварање наше
Републике Српске - додао је он.
Вијенце су положили представници
Борачке
организације
Горња Драготиња, Организације
породица заробљених и погину-

што нису одржане “Драготињске
вечери”, али мјере се, како каже,
морају поштовати.
- Годинама то обиљежавамо.
Овдје је ранијих година било
много народа. На скроман начин обиљежили смо сјећање на
наше страдале борце. Они су

лих бораца и несталих цивила,
делегације Града Приједора,
политичких партија и други. С
обзиром да ове године нема ни
избора драготињског кнеза, продужен је мандат Чедомиру Вили.

Са парастоса
Због пандемије вируса корона,
ове године изостала је манифестација “Драготињске вечери”.
Да се традиција не би у потпуности прекинула и да би се сачувало сјећање на оне који су
дали животе за слободу, испред
споменика посвећеног борцима
Одбрамбено-отаџбинског рата
и Народноослободилачког рата
положени су вијенци и служен је
парастос.
- Уз мјере предострожности,
обиљежили смо овај датум, одржан је парастос и помен на наше
борце. И ове, као и ранијих година, то смо уприличили, али без
великог окупљања - рекао је Душан Кесар, предсједник Савјета
мјесне заједнице Горња Драго-

Полагање вијенаца

Б. Дакић

TРAДИЦИOНAЛНO ДРУЖEЊE РИБOЛOВAЦA У ГРAДИНИ
Ja им oдгoвoрим дa ћу им дaти
200 КM, aли дa oни упeцajу. Jeр,
ниje пoeнтa дa сe бaци зрнo кукурузa у вoду и дa сe ухвaти рибa
зa сaт врeмeнa. Нe идe тo тaкo.
Moрajу дoћи oвдje, дружити сe
и бити сa нaмa, пa ћe мoждa и
нeштo упeцaти - рeкao je Стojнић.

Блaгojини приjaтeљи вoљeли
би дa их нa oвим дружeњимa
будe вишe, штo збoг Бoкaнa, штo
збoг љубaви прeмa oвoм спoрту.
Нaрoчитo пoзивajу млaђe људe,
дa дoђу дa видe, дa „зaбaцe“ удицу у jeзeрo, пa сe мoждa и сaми
„упeцajу“ у свиjeт рибoлoвa.
З. J.

Вeлики рибoлoвaц,
aли joш вeћи чoвjeк

Пријатељи се сјећају Благоје Бокана

Прoтeклe нeдjeљe нa jeзeру Грaдинa oдржaнo je трaдициoнaлнo дружeњe рибoлoвaцa, кojи су сe присjeтили свoг приjaтeљa Блaгoje Бoкaнa,
чoвjeкa зa кojeг кaжу дa je биo вeлики рибoлoвaц, aли joш вeћи чoвjeк

Служeњeм
пaрaстoсa
кoд
спoмeн-плoчe пoкojнoм Бoкaну,
њeгoви приjaтeљи присjeтили су
сe чoвjeкa кojи je нa њих прeниo
свojу љубaв прeмa рибoлoву.
Нaучиo нaс je свeму штo jeдaн
пeцaрoш трeбa дa знa, кaжe
њeгoв приjaтeљ Чeдo Цуњaк.
- Oн je мнoгo знaчиo зa oвo
мjeстo, зa рибoлoв уoпштe. To
je биo чoвjeк кojи je oвдje биo
стaлнo. Биo je стaри рибoлoвaц
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и учиo нaс je кaкo и штa дa рaдимo кaкo бисмo ухвaтили рибу.
Oн je тaj кojи je ухвaтиo нajвeћу
рибу нa oвoм jeзeру, сoмa oд двa
мeтрa и пeт цeнтимeтaрa - причa
Цуњaк.
Додаје дa би вoлиo дa сe нa
oвoм трaдициoнaлнoм дружeњу
пojaвљуje вишe Блaгojиних приjaтeљa, jeр je oн тo свaкaкo зaслужиo. Рaдeнкo Стojнић сe
тaкoђe рaдo сjeћa Бoкaнa. Нa

oбaлaмa jeзерa Грaдинa знaли
су прoвoдити пo шeст мjeсeци,
дaнe и нoћи, лoвeћи рибу, aли
приje свeгa дружeћи сe. Штo сe
тичe сaмoг jeзeрa, кaжe Рaдeнкo, изузeтнo je бoгaтo рибoм, пa
je лaкшe рeћи кojих врстa нeмa
нeгo кojих имa.
- Нигдje нeмa рибe штo имa oвдje. Људи знajу дoћи из Бaњa
Лукe и кaжу ми дa им упeцaм
шaрaнa и дa ћe ми дaти 100 КM.

14. август 2020.
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Млади и друштво

Млади и друштво

Обиљежен Међународни дан младих

НЕЗАПОСЛЕНОСТ НАЈВЕЋИ ПРОБЛЕМ
- Град финансијски стоји иза
њихових активности. Млади
нису на маргини, чак су у
средишту самог рада Градске
управе. Ми ћемо и у будућности
наставити
подржавати
све

њихове активности, визије и
идеје - истакао је он.
Омладински савјет покренуо је
акцију под називом “Активирај
се, покрени се”, у оквиру које
је организовано такмичење на

Наступ плесне групе

Наступом ди-џејева, бендова, плесних група и представљањем
рада невладиних организација, у Приједору је обиљежен 12. август,
Међународни дан младих. Циљ је да се млади мотивишу када је у
питању друштвени активизам.
- Жеља нам је да младима
покажемо да живот нису само
кафане, пића и друштво. Ту су
бројни пројекти и активизам,
а самим тим добра будућност
за маладе - истакла је Мирјана
Комосар, члан Омладинског
савјета Приједор.
Највећи проблем младих људи
је незапосленост, потврдила
је Катарина Бурсаћ, члан
Омладинског савјета.
- Ми кроз ову манифестацију
желимо да покажемо да се
млади могу бавити креативним
радом и то уновчити на неки
начин - додала је она.
Упркос
тешкој
ситуацији,
подршка младима у реализацији
њихових пројеката од стране
Градске управе не изостаје, каже
Стевица Дроњак, шеф Одсјека
за образовање, здравствену и
социјалну заштиту и невладине
организације.

■ ПОБЈЕДНИЦИ ■
Такмичење на тему
“Урбани/рурални живот
младих” одржано је у
три категорије. Прво
мјесто у категорији фотографија освојила је
Бојана Савић, а у категорији слика Катарина
Бурсаћ. Најљепше написану поезију имала
је Мирјана Комосар.

Са трга

тему “Урбани/рурални живот
младих”, и то у категоријама
фотографија, слика и писање
поезије.
Најкреативнијима
су додијељење награде и
признања.
Б. Дакић

ПРИЈЕДОР ДОБИЈА ПРОНИ ОМЛАДИНСКИ КЛУБ
Градоначелник Приједора Миленко Ђаковић и генерални менаџер ПРОНИ Центра
за омладински развој
из Брчког Јасмин Јашаревић
потписали
су ове седмице Меморандум о сарадњи с
циљем отварања ПРОНИ Омладинског клуба
у Приједору
ПРОНИ омладински клубови
имају за циљ понудити системско рјешење за младе, њихов
развој и укључивање у друштвени живот. Отварање овог клуба
у нашем граду планирано је у
септембру, у просторијама Омладинског савјета Приједор.
- Бавимо се едукацијом за омладинске раднике, ми то зовемо
ПРОНИ Академија омладинског
рада, која окупља младе који
заиста желе да нешто промијене у својој локалној заједници.

“Козарски вјесник”

На то смо надовезали идеју око људи могли да спроводе своје Академије омладинског рада из савјета Приједор.
Омладинског клуба у појединим активности - појаснио је Јашаре- Приједора је Срђан Шобот, који - Отварамо нешто ново у Пријеградовима, како би ти млади вић. Један од полазника ПРОНИ је и предсједник Омладинског дору. Циљ нам је да што више
младих прође кроз обуку коју
ћемо мој колега Марко Башић
и ја водити у ПРОНИ Омладинском клубу. Ми ћемо представити све оно што смо научили на
поменутој академији. Надамо се
да ћемо помоћи младим људима
у реализацији нових пројеката у
нашој локалној заједници - рекао
је Шобот.
Градоначелник Ђаковић рекао је
да овај меморандум о сарадњи
значи и доградњу омладинске
политике у овом граду.
- Млади људи радиће на осмишљавању и писању пројеката
за обезбјеђивање донаторских
и других средстава за квалитетан живот и развој младих града
Приједора - додао је он.
За опремање ПРОНИ Омладинског клуба у Приједору биће издвојено до 10.000 КМ, а подршку
за то дао је и пројекат ИОМ-а
БХРИ који финансира УСАИД.

М. Шодић

14. август 2020.
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Здравље

Читаоци - сарадници

СЗО: Ко треба носити медицинску,
а ко платнену маску
Ношење маски у вријеме
пандемије корона вируса не
штити нас апсолутно од овог
вируса, али је за сада, док
нема вакцине и лијека, једино средство које нас може
донекле заштитити и смањити ширење ове болести. Постоје расправе у јавности да
ли и колико нас оне штите
од ковида, али и да ли исто
дејство имају медицинске
маске и платнене које можемо прати и више пута користити. Свјетска здравствена
организација дала је објашњење ко, када и како мора
да носи медицинске, а ко и
у којим ситуацијама може и
платнене. Према њиховим
наводима, медицинске или
познатије као хируршке маске препоручују се да носе
здравствени радници, особе
са симптомима корона вируса и онима који су били у
блиском контакту са зараженима или сумњају да су
обољели. Уколико не постоји
могућност држања социјалне
дистанце од најмање један
метар, медицинске маске би
требало да носе и особе ста-

рије од 60 година, али и они
који имају хроничне болести.
Немедицинске или платнене
маске могу да утичу превентивно против ширења вируса. СЗО наводи да ову врсту
маски могу да носе људи
који немају симптоме тамо
гдје је корона вирус раширен
и када не постоји могућност
социјалног дистанцирања,
преноси “ Radiosarajevo.ba”.
Како додају, платнене маске

могу да носе људи који су у
блиском контакту са људима,
као што су социјални радници, касири у продавницама,
конобари… Ове маске треба
носити и у јавном превозу
или таксију, на послу уколико се сједи са више људи у
истој просторији, у продавници и на јавним окупљањима.
СЗО свакако напомиње да
маске не треба додиривати
прљавим рукама и држати на

другим дијеловима главе па
повремено пребацивати преко уста и носа, јер су у тим
случајевима недјелотворне.
Из СЗО подсјећају и да нас
маске не могу штитити од вируса, уколико се истовремено не придржавамо и других
превентивних мјера, као што
су правилно и често прање
руку и одржавање социјалне
дистанце.

(Независне новине)

Камилица - њежна, али веома моћна биљка
Камилица у народу још позната и као раменак, титрица,
прстенак, попадија, боливач,
милица-трава, миланка, гамилица, камил-теј, кокошњак,
царев цвијет, горчак, ситна
бијела рада, биљка је из породице главочика и једна од најпознатијих љековитих биљака
присутна у скоро сваком домаћинству. Најљековитији су
цвјетови сакупљени у главичасте цвасти. Садрже етерично уље које им даје пријатан
мирис, па употреба чаја од ове
биљке, осим љековитости,
представља и право задовољство и освјежење. Камилица
је један од најстаријих лијекова народне медицине. Још
давне 1570. године о њеном
љековитом дејству њемачки
ботаничар Хиеронимус Бок
је записао: “Без тог цвијета,
те сасвим обичне камилице,
не може се ништа постићи,
јер нема корисније љековите

биљке од цвијета камилице,
коју употребљавамо за све болести.”
Веома је пријатног мириса
и то захваљујући етеричним
уљима (азулен), која у ствари садрже корисне материје.
Осим есенцијалног уља, ка-

милица садржи и танине, гликозиде, горке материје, умбелиферон, смоле, витамине
Б1, Б2 и Б3, калцијум, гвожђе,
магнезијум, селен и цинк. Камилица посједује добра антибактеријска, антивирусна и
фунгицидна дејства. Споља

умирује упалне процесе на
кожи, као што су опекотине,
ране, уједи, рјешава проблеме с полним органима, служи
за његу косе... Код стомачних
проблема камилица се може
комбиновати с наном и матичњаком. Инхалације чајем од
камилице се примјењују код
кијавица, инфективних и алергијских обољења дисајних путева, упала синуса. Може се
давати и бебама, јер има изузетно благо дејство на организам. Камилица цвјета од јуна
па и до краја августа, а пронаћи ћете је самониклу у природи, али се може и засадити
већ у рано прољеће. Најбоље
је брати камилицу на самом
почетку цватње, када садржи највише љековитих твари.
Чува се у добро затвореним
посудама, на хладном и тамном мјесту, до годину дана.

(Независне новине)

Запамтите: Овако се правилно чува и подгријава храна!

Свака домаћица зна како изгледа када скува ручак за своју
породицу за два дана, остатак
јела чува у фрижидеру и по
потреби подгријава сутрадан.

10.

Љетно вријеме носи са собом
и већи ризик од тровања храном, те треба бити опрезан код
чувања намирница и оброка.
Лидиа Бахтман из Вијећа за

сигурност хране истиче да можете поново загријавати остатак хране онолико пута колико
желите ако је храна добро загријана, односно на 82 Целзијуса. А како бисте то најбоље
провјерили, потребан вам је
термометар за храну. Убаците
га у средину хране и очитајте,
али водите рачуна да не дотакнете посуду у којој се храна
загријева. Она напомиње да
остатак оброка можете чувати
два до три дана у фрижидеру
подешеном на 5 Целзијуса.
Изузетак од овога су труднице,
старије особе и људи са лошијим имунитетом, јер су ове
категорије људи осјетљивије
и подложније гастроентеролошким проблемима. У овим
случајевима ручак или вечеру
треба чувати у фрижидеру највише 24 сата. Са друге стране,
замрзавање оброка захтијева
више времена, али постоји

14. август 2020.

један сјајан трик. Означите
замрзнуту храну датумом на
кесици, јер ћете на тај начин
бити сигурни да је не остављате у замрзивач предуго. Новинар и телевизијски водитељ
Мајкл Мосли открива да су
микроталасне најбоље када
желимо да поново подгријавамо остатак хране коју смо већ
јели. Док се оброк подгријава
треба га истовремено мијешати како би са свих страна
био топао. Ако употребљавате рерну, користите термометар за провјеру температуре
прије јела. Дороти Ричмонд,
дијететичарка и стручњак за
сигурност хране, савјетује како
подгријавати храну на шпорету. Немојте само кувати и послужити. Храна би требало да
буде на шпорету 10 до 20 минута да прокључа.

ЕУРОПИЗАЦИЈА
На капији кроз коју се пролази и
улази у Еуропску унију, са предње
стране пише: “ДОБРО НАМ ДОШЛИ“, а са друге унутрашње
стране, још крупнијим словима
пише: „ОСТАВИТЕ СВАКУ НАДУ“.
Процес кроз који се пролази да би
се ушло у ЕУ за неке је био једноставан, безболан, без посебних
условљавања, а многима је то тргло на нос, јер прије уласка тамо
у њу, опростите на изразу, били
су слободни, самостални, а сада
када су већ у њој, посташе исфаширани...
Многе је Еуропа, та удавача стара, дочекала раширених руку, али
и ногу, јер њени су љубавници већ
стари и више не могу. Они који су
у реду и на чекању, изгледа да
су добро протумачили оно што
пише са унутрашње стране пријемне капије: „ОСТАВИТЕ СВАКУ
НАДУ.“
Кажу како да оставимо Наду, па
то је наше име, Нада нас вијековима прати, са њом од постанка
живимо, са њом се увијек нечему
надамо... Нада је изгледа наша
судба. Ко зна шта би било да Она,
та наша Нада не постоји?
Нас који смо на дужем чекању,
Еуропа, та лезбејка стара која
хоће само да се кара, држи на
дистанци као ова проклета корона...Циједи нас као лимун жут говорећи, не дижи главу, не диши,
ћути...
Заборављају
те
frau,
lady,
madame, signore и друге даме
и дамице, да су њихови преци
прстима чопали храну, а да се у
исто вријеме виљушком и кашиком служило, тамо негдје на Балкану.
А што да се ради, у тај лезбејски
брак ушло је само мало и то оних
малих, ситних са мушким предзнаком... Изгледа да је та Еуропа
стара у додиру са мигрантима
остала у другом стању и сада
убрзано тражи очинство, тамо се
брзина цијени, тамо ко кога прије
стигне...
Па ако вас његоване, добро ухрањене старе даме некада и на
неком мјесту мало засврби, слободно реците, и за ово су криви
они Срби.

Срушили су Берлински зид
и ударили на сва звона,
на границама твојим
бодљикава жица и ограда од
бетона.
Ако ти је, уседјелице стара,
до нас стало
зајаши неког другог
охлади мало.
Не клечимо, не молимо,
нема нас много, ми смо мали,
теби ћемо, удавача стара,
дати, баш оно што ти фали.
Са свих страна
вијековима нас је мучило, тукло,
ми фурамо своје,
па куд пукло да пукло!
Драган Топић

(Крстарица)
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Ријеч стручњака

Огласи

Показујте љубав, јер љубави
никад доста - и дјетету и партнеру
Многи стручњаци наглашавају важност показивања љубави и пажње дјеци од најранијег узраста. Брижност је значајна за когнитивни, емоционални и социјални развој сваког дјетета.
Међутим, мало њих наглашава значај партнерског односа
Колико год да улажемо
напор да дјецу нешто
научимо, она ипак
највише уче посматрањем и имитирањем.
Такво
учење се зове
учење по моделу.
Ако дјеца посматрају родитеље
који се свађају
и који показују
неке
облике
физичког, емоПсихолог Зорица Раилић-Перић

ционалног и вербалног насиља,
они су у потенцијалном ризику да
развију два маладаптивна начина
реаговања и понашања. С једне
стране, могу да развију агресивно
понашање те у фрустрирајућим
ситуацијама реагују свађом и
непослушношћу, бацају ствари,
раздражљиви су, а неријетко реагују и физичким насиљем, рекла је психолог и системски породични психотерапеут Зорица
Раилић-Перић из Психолошког
савјетовалишта „Психолуминис“ .

Она додаје да друга дјеца, која су
осјетљивија, реагују повлачењем,
јер се у неким ситуацијама један
од родитеља на тај начин понаша. Све ово може у одраслој доби
да се учврсти, јер модел по ком
су учили, показује да конструктивно рјешавање проблема не
постоји. На емоционалном нивоу,
развијају базично неповјерење,
јер је њихова сигурна база у родитељском дому нарушена. Ако у
кући не постоји склад и сигурност,
како онда да вјерују другим људима и спољашњем свијету. Такође,
родитељска свађа и нескладан
однос код дјеце изазива страх и
нелагоду. Како би прекинули родитељску свађу, дјеца развијају

жемо да учинимо?! Поред показивања љубави и брижности према
дјетету, од велике важности је
његовање партнерског односа,
истиче Зорица Раилић-Перић.
Када дијете посматра срећне родитеље, пуне љубави и уважавања, и оно је безбрижно и лакше
ће да подиже праг толеранције
на фрустрацију. Вјероваће да је
свијет сигурно мјесто. У таквом
окружењу, дијете је на добром
путу да развије сигуран модел
емоционалне везаности које ће
у будућности пренијети и у партнерски однос.
- Свађе је пожељно заобићи.
Научите да је пожељно искључити међусобно оптуживање и

Љубав и уважавање међу родитељима је сигуран пут за развијање дјететовог самопоуздања,
самопоштовања, истраживачког духа и адекватног реаговања у будућим фрустрирајућим и
изазовним ситуацијама.
физичке симптоме који њихову
пажњу усмјеравају у лијечење
„болесног“ дјетета. На тај начин
свађа се прекида и на неки период фокус се усмјерава на дијете.
Када дијете увиди да тај начин
дефокусирања задовољава циљ,
симптоми могу да се учврсте те
оно несвјесно њима „манипулише“. Добијамо дијете које у стварности боли глава и стомак, има
мучнину или неки други физички
симптом. Шта као родитељи мо-

Дјеца највише уче посматрањем и имитирањем

вријеђање, а пажњу усмјерити
на проналажење конструктивног
рјешења за настали проблем. И
даље показујте љубав, јер љубави никада доста. Али не заборавите, показујте је и свом партнеру, јер она се не дијели и не узима
од дјетета већ само умножава и
шири и за све нас је бесплатна поручује Зорица Раилић-Перић.

Психолошко савјетовалиште
„Психолуминис“

ДВД Доња Љубија
Смаје Ћерића бб
Доња Љубија

Продаје се ватрогасно возило цистерна, MAN
13168, 168 кс, 3865 л запремине, 2+4 сједишта, 4750
кг носивости са пређеним 30728 км у возном стању.
Почетна цијена 2.500 КМ. Додатне информације на тел: 066/887-716.
Понуде се достављају у року од 15 дана.

MASTERWOOD D.O.O
PRIJEDOR

OGLAS
ELEKTRIČAR ZA RAD NA ODRŽAVANJU MAŠINA
I ELEKTROINSTALACIJA – 1 IZVRŠILAC
Opis posla:
• održava elektroinstalacije, uređaje i mašine
• održava osvjetljenje na radnim stanicama
• definiše rezervne pozicije za elektro instalacije i uređaje
• dnevno vođenje potrebnih evidencija servisa mašina i aktivnosti u
održavanju
Uslovi:
struke

• srednja stručna sprema - treći ili četvrti stepen elektrotehničke
• poželjno radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima
Rok za podnošenje prijave je do popune radnog mjesta.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostaviti na:
E-mail: info@kreveti.com
Adresa: Masterwood d.o.o, Magistralni put Prijedor - Banja Luka, Kozarac
bb, 79000 Prijedor
Datum 6.8.2020

“Козарски вјесник”

14. август 2020.

11.

Огласи

Огласи

Број: 02-372-158/20
Датум: 11.08.2020. год.
На основу Правилника о рјешавању стамбених потреба давањем у закуп државних станова на којима не постоји станарско право
(„Службени гласник Града Приједор”, број: 4/14) градоначелник Града, на приједлог Комисије за стамбена питања р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

о давању у закуп државних станова на којима не постоји станарско право
Расписује се Конкурс за стамбено рјешавање лица из члана
14. Закона о државним становима на којима не постоји станарско
право, односно лица из члана 3. Правилника о рјешавању стамбених потреба давањем у закуп државних станова на којима не
постоји станарско право.

БРОЈ И СТРУКТУРА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА КОЈЕ СЕ ДАЈУ У
ЗАКУП
Конкурс се расписује за следећу стамбену јединицу:
1. Двособан стан у Приједору, у ул. Вожда Карађорђа бр.17
, четврти спрат, површина 63м2, (прив. корисник стана Пауковић
Драгомир, избјеглица из Хрватске).
ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на подношење пријава, односно право пријаве на
конкурс, имају:
- лица која су била корисници стана у државној својини у
саставу ратом уништене зграде, с тим да нису на било који начин
ријешили своје стамбено питање.
- лица која остварују права са статусом породица погинулих
бораца, бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата,
инвалида рада, избјеглица и расељених лица, која су станове користили као алтернативни смјештај, према посебним програмима
за трајно стамбено збрињавање,
- лица из социјалних категорија и
- избјеглице и расељена лица која су имала пребивалиште на
територији локалне самоуправе на дан 30. април 1991. године,чија
имовина је уништена ратним дејствима, а која су се пријавила за
добровољни повратак и немају други смјештај на располагању.
ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Лица из члана 3. став 2. која остварују права са статусом породица погинулих бораца, бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата, инвалида рада, избјеглица и расељених лица, као
и лица из социјалне категорије која су у посједу станова у државној
својини, уз захтјев за рјешавање стамбеног питања, прилажу следећу документацију:
а) рјешење о утврђеном статусу,
б) увјерење о посједовном и власничком стању за подносиоца захтјева и његовог брачног друга, из ранијег и садашњег мјеста
пребивалишта,
ц) увјерење надлежног органа управе из мјеста ранијег пребивалишта о чињеницама да ли је кућа или стан враћен у посјед,
да ли је порушен или обновљен, да ли су тражена средства за обнову,
д) увјерење надлежног органа из мјеста садашњег пребивалишта да ли је подносилац захтјева добио средства за стамбено
збрињавање или изјава подносиоца захтјева,
е) увјерење о пребивалишту за све чланове породичног
12.

домаћинства,
ф) рјешење о поврату стана у којем је утврђено право на
други вид алтернативног смјештаја,
г) изјава о броју чланова породичног домаћинства.
Лица из члана 3 став 1 приликом подношења пријава достављају следећу документацију:
a) рјешење Министарства за избјеглице и расељена лица о
поврату стана,
b) уговор о кориштењу стана или изјава о величини стана
дата под материјалном и кривичном одговорношћу,
c) увјерење или друга вјеродостојна исправа надлежног органа да немају у својини стан или кућу, да су стамбено неријешени
или изјава подносиоца захтјева.
Уколико два или више подносиоца пријава остваре исти број
бодова на листи приоритета за додјелу стана у закуп, предност на
листи има онај који је остварио већи број бодова на основу стамбене ситуације, затим по оствареним бодовима по основу здравственог стања и инвалидности, а затим броја чланова породичног
домаћинства.
Уколико нико из приоритетних категорија лица не поднесе
пријаву или поднесе, а не оствари право на додјелу стана, односно
уколико се стан не додијели у складу са одредбама овог правилника, стан ће се дати у закуп раднику Градске управе у складу са Правилником радника Градске управе Града Приједор. Критеријуми за
утврђивање реда првенства лица за давање стана у закуп утврђени су Правилником о рјешавању стамбених потреба давањем у закуп станова на којима не постоји станарско право.
Захтјеви са писменом документацијом се подносе Стамбеној комисији путем Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса на огласној табли и у
седмичном листу „Козарски вјесник“ Приједор и на интернет- страници Града.
Након истека рока за подношење пријава, Стамбена комисија разматра пријаве, врши увид у приложену документацију и у
року од 30 дана даје приједлог одлука и обавјештења за све подносиоце пријава.
Уколико је пријаву за стан поднио корисник стана, Комисија прво разматра његову пријаву, а потом и пријаве осталих заинтересованих, уколико пријава корисника стана буде
одбијена или одбачена.
Захтјеви за које Комисија утврди да су непотпуни или су подаци нетачни, неће се разматрати, односно биће одбачени.
За све додатне информације заинтересовани се могу обратити у канцеларије број 9 и 10, у Одјељењу за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене
послове- приземље зграде, главни улаз.

14. август 2020.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
МИЛЕНКО ЂАКОВИЋ

“Козарски вјесник”

Огласи

Читуље

Број: 06-36-159 /20                                                                       
Датум: 10.08.2020. године                                         

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

   На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
Одјељење за просторно уређење, РАСПИСУЈЕ

Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид

ЈАВНИ КОНКУРС

НАЦРТ ЗОНИНГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЈЕНЕ
СЈЕВЕРОЗАПАДНОГ ДИЈЕЛА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА
ПРИЈЕДОРА

За утврђивање листе правних лица која могу у периоду од наредне двије године обављати техничке прегледе објеката
1. Право учешћа на ЈАВНОМ КОНКУРСУ имају правна лица
са лиценцом за ревизију или израду техничке документације или извођење радова који су предмет техничког прегледа.

Нацрт плана биће изложен на јавни увид у:
• просторијама Градске управе Града Приједора (улаз за странке, просторије Одјељења за просторно уређење, други спрат)
• просторијама стручне организације ЈП „Завод за изградњу
града“ Приједор, ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом спрату),
• просторијама Регионалне канцеларије Брезичани, Друштвени дом Брезичани, Брезичани бб
• Регионална канцеларија Приједор, Ослободилаца Приједора
6 Приједор   
Нацрт плана може се погледати сваки радни дан осим суботе,
недјеље и државних празника у времену од 8 до 15 часова у периоду
од 21.08.2020. године до 21.09.2020. године.
Нацрт плана биће објављен и на web site-у Града Приједора,
www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 55 Одјељења
за просторно уређење Градске управе и у просторијама ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор, ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на првом
спрату), могу се добити и усмена тумачења изложеног материјала
Нацрта плана.
За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 21.09.2020. год.
свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и
приједлоге на материјал Нацрта и то:

2. Право учешћа на Јавном конкурсу правна лица доказују
(осим лиценце као под 1.) и: изводом из судског регистра; доказом о
постигнутим одговарајућим стручним резултатима на пословима израде одговарајуће техничке документације или изградње објеката и доказом да у сталном радном односу са пуним радним временом у складу
са законом којим се уређују радни односи имају најмање једног дипломираног инжењера одговарајуће струке са овлашћењем за ревизију
или израду техничке документације или грађење објеката те врсте.
3. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у листу „КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК“.
4. Пријаве са доказима се достављају на адресу: ГРАД ПРИЈЕДОР, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ , ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА
бр. 1.
НАПОМЕНА: Ако важност лиценце за израду или ревизију техничке
документације или грађење објеката истиче прије рока утврђеног овим
конкурсом, пријављена правна лица на овај конкурс су дужна, након
истека лиценце, доставити овом одјељењу нову лиценцу, у року од
осам дана, рачунајући од дана истека лиценце, у противном ће бити
скинута са утврђене листе.
                                                                                 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
                                                                 Мирјана Комљеновић, дипл. инг. арх.

- уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просторијама
у којима ће Нацрт плана бити изложен
- доставити у форми дописа Одјељењу за просторно уређење
Градске управе Града Приједор или на e-mail prostorno@prijedorgrad.
org
Одјељење за просторно уређење

Тужно сјећање на наше драге

МИРКО
ГРУБЉЕШИЋ
(2002 - 2020)

- Издајем намјештену гарсоњеру за 1 или 2 особе, гарсоњера се налази у мирном дијелу града. Има централно гријање, кабловску, телефон, прикључак за интернет и властити паркинг.
Информације на тел. 065/875-428 или вибер 066/111-460

ЗДРАВКО
(2010 - 2020)
13873

Дана 2.9.2020. навршају се 23
године од смрти

Дана 19.8.2020. године
навршава се шест
мјесеци од смрти моје
драге другарице

БОГДАНА (Душан) СТЕВИЋА
(1931 - 2012)

ПЕРСЕ (Милан) КЕСИЋ
СТЕВИЋ
(1936 - 1997)

ЉИЉЕ ЈАЊИЋ

Живјели сте тихо, мирно, поштено и спокојно.
Од ваших најмилијих: сина Драгана, кћерке Драгице, снахе Гордане, зета
Мирка, брата и дјевера Милана и унука: Предрага, Милоша и Давида 13870

БУКВА

Туга не пролази, сваки
дан си присутна у мојим
мислима.
Твоја Дана

МИЛОРАДА (Миле)
МУДРИНИЋА

МИЉА
(2010 - 2020)

Живјећете вјечно у нашим срцима.
Ожалошћени: син Раде, кћерке Вида и Винка

Дана 16.8.2020. навршава се осам
година од смрти

“Козарски вјесник”

Дана 11. августа 2020.
навршиле су се двије
године од смрти нашег
драгог супруга, оца и дједа

Навршава се 10 година од смрти наших вољених родитеља

МАРИНКО
ГРУБЉЕШИЋ
(1997 - 2020)

Никад заборављени.
Њихове породице

МАЛИ ОГЛАСИ

(11.8.2018 - 11.8.2020)

13882

У нашим мислима си сваког
дана и с љубављу чувамо
успомену на тебе.
Твоји најмилији
13679

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ
ВЈЕСНИКУ

13887

14. август 2020.

13.
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Читуље

Дана 17.8.2020. године
навршава се пет година од
смрти

Дана 14.8.2020. године навршава се 40 тужних
дана од смрти нашег драгог пријатеља

ПЕТРА
(Стојан)
МАЈКИЋА
(1939 - 2015)
У суботу, 15.8.2020. године у 10 часова посјетићемо његову
вјечну кућу.
Ожалошћена породица

Др ДРАГАНА БАЛАБАНА
Гаги, недостајеш нам!
Рашо, Тања, Алекса и Хелена

13888

Дана 17.8.2020. навршавају се три
године од смрти нашег драгог и
вољеног оца

(000)

Сјећање

Тужно сјећање на драгог супруга

УРОША МИЈОДРАГА

Живјећеш вјечно у срцу.
Супруга Радана
Дана 16.8.2020. навршава
се шест тужних мјесеци од
смрти наше драге сестре

13880

Дана 16.8.2020.
навршава се шест
тужних мјесеци од
смрти наше драге

МИРЕ
ГЛАМОЧАНИН

УРОША МИЈОДРАГА
Вјечно ћеш живјети у нашим срцима.
Син Драган, снаха Мира и унук Јован
13879

Дана 20.8.2020. навршава се 12 година
откад нас је напустио наш драги и никад
прежаљени

МИРЕ
ГЛАМОЧАНИН

Дани и мјесеци пролазе,
а туга и празнина остају у
нашим срцима.
Ожалошћене сестре Неда
и Кека са породицама
13883

МИРА ГЛАМОЧАНИН

Љубав
и
сјећање
на тебе заувијек је у
нашим срцима.
Породицу,
комшије,
родбину и пријатеље обавјештавамо да ће се
помен одржати дана 15.8.2020. у 10 часова на
градском православном гробљу у Приједору.
Ожалошћени супруг Јошо, син Горан, кћерка
Биљана, зет, снаха, унучад и праунук 13883

СТОЈКО КРНЕТИЋ БРКО
(20.8.2013 - 20.8.2020)

МИЛЕ
БАНОВИЋА
(1949 - 1995)

13875

У суботу, 15.8.2020. у 10:30 часова посјетићемо његову вјечну кућу на гробљу Пашинац.
Драги наш Мики, нема ријечи којима се може
описати жалост и туга која испуњава срца
свих нас који те неизмјерно волимо. Твоји најмилији: дјеца Ивона и Саша, супруга Слађана и родитељи Славко и Мирка, сестра Сања
и снаха Сања са породицама
13877

14.

ДРАГОЉУБА МУДРИНИЋА
(2017 - 2020)
Када умру они које волимо, више их не
видимо, не чујемо, не осјећамо, али они
не одлазе заиста. Наша срца памте лик,
чују осмијех, осјећају загрљај, у нашим
сјећањима постају бесмртни.
Драги наш Ђида, увијек ће те се сјећати и вољети твоја породица

13885

14. август 2020.

С љубављу те се сјећамо, по доброти
памтимо, с поносом помињемо. Супруга
Нада, синови, снахе и унучад
13876

Дана 15.8.2020.
навршавају се три
године од смрти мога
брата

Дана 16.8.2020. године навршавају се три
тужне године од смрти нашег вољеног
супруга, оца, дједа, свекра и таста

МИОДРАГ МИКИ
КНЕЖЕВИЋ
(1970 - 2008)

8-11/20

Дана 13. августа 2020.
навршава се 25 година
од погибије драгог
супруга

Тужно сјећање

Сваки дан без тебе је туга и бол.
Сава и Мирко

Свјесни смо истине да ниси са
нама, али исто тако знамо да ћеш
заувијек остати у нашим мислима
и успоменама. Хвала ти што си
постојала. Почивај у миру.
Нада са породицом

ДРАГОЉУБА
МУДРИНИЋА
Дани тако брзо пролазе, а туга у срцу остаје
вјечно.
Никад те прежалити неће твоја сестра
Вукосава и зет Перо
13881

“Козарски вјесник”

Читуље

Читуље

Дана 15.8.2020. године
навршава се тужна година од
изненадне смрти наше драге

САЊЕ
(Душана)
МАЏАР
Ожалошћени: мајка, кћерка и муж
13878
Дана 15.8.2020. године навршава се 30
година од смрти наше драге и вољене

Тужно сјећање

Десет година сјећања на вољеног
супруга

РАДОМИР РАЋО
ВУКАЉЕВИЋ
(2007 - 2020)

ДРАГАНА ЂУРЂЕВИЋА
(14.8.2010 - 14.8.2020)

МИРЕ ВЛАЧИНА

Никад те нећемо заборавити, док живимо ми, и ти си жива.
Супруг Ранко, синови Раденко и Миленко, снаје и унучад

13865

Дана 15.8.2020. навршава се 30 година
од смрти моје мајке

МИРЕ ВЛАЧИНА

С тугом и поштовањем.
Туга и бол не могу те вратити, али сјећање на тебе вјечно ће
трајати.
Син Раденко, снаја Жељка, унуци Мирко и Марко
13865
Дана 15.8.2020. године навршава се 30
година од смрти моје мајке

МИРЕ ВЛАЧИНА

Вријеме које је прошло, није умањило тугу и бол за тобом.
Син Миленко, унучад Игор и Дамир
“Козарски вјесник”

Кћерка Рајка
13871

Вољени, оставио си трагове који се
не бришу, рану која једнако боли,
сјећања која не блиједе и никада
заборављен бити нећеш од супруге
која те искрено воли. Увијек ће те
вољети супруга Милада - Мики
13872

Дана 11.8.2020. године
навршава се 11 година
од смрти нашег драгог

Навршава се 10 година
од када више није са
нама наш

НИКОЛЕ
ТОМАША

ДРАГАН
ЂУРЂЕВИЋ

(14.8.2010-14.8.2020)

Ожалошћена породица
13865

13874

14. август 2020.

Вријеме које је прошло, није избрисало
сјећање на твој ведар, насмијан и племенит
лик.
Драгиња Калинић са породицом
13872

15.

Спорт

Спорт

ФК „Рудар Приједор“

“РУДAР” И “ЖEЉEЗНИЧAР СПOРT
TИM” ПOДИJEЛИЛИ БOДOВE

Омладинска премијер лига

„БОРАЦ“ ДО ПОБЈЕДЕ
СА ПЕНАЛА

У првoм кoлу Oмлaдинскe
прeмиjeр лиге Бoснe и Хeрцeгoвинe, jуниoри „Рудaр
Приjeдoрa“ изгубили су нa
свoм тeрeну oд бањалучког
„Бoрцa“ рeзултaтoм 2:1. У
„крајишком дербију“ повео
је „Борац“, голом Церића
у 15. минути. Међутим, доФК
“Рудaр
Приjeдoр”
врaтиo сe сa гoстoвaњa
у Бaњoj Луци кoд ФК
“Жeљeзничaр Спoрт Tимa”
сa jeдним бoдoм. У утaкмици првoг кoлa Првe лигe
Рeпубликe Српскe ниje
билo гoлoвa. Приликa je
билo нa oбje стрaнe, aли
мрeжe су oстaлe мирнe.
Oд 44. минутa “Рудaр” je
имao игрaчa вишe, будући
дa je Кршић игрao рукoм и
тaкo зaрaдиo други “жути
кaртoн”. У нaстaвку сусрeтa, приjeдoрскa eкипa
имaлa je joш нeкoликo дoбрих приликa, aли мрeжу
“Жeљeзничaр Спoрт Tимa”
je тoг дaнa чувao изузeтнo рaспoлoжeни Никoлa

Ћeткoвић. Oдбрaниo je и
jeдaнaeстeрaц кojи je у 82.
минути извeo Бурaзoр. Нa
крajу, бoдoви су пoдиjeљeни. Вeлики брoj приликa и
нeдoстaтaк
рeaлизaциje
тaкoђe су диo фудбaлa,
смaтрa трeнeр “Рудaр
Приjeдoрa” Бoрис Сaвић,
дoдajући дa je и сaмa утaкмицa билa спeцифичнa.
Првo кoлo, спeцифичaн
тeрeн, тe млaдa и aгрeсивнa прoтивничкa eкипa.
Ипaк, ниje у пoтпунoсти
зaдoвoљaн игрoм кojу je
пoкaзaлa њeгoвa eкипa у
субoтњeм мeчу.
- Бeз oбзирa нa дeсeтaк
ствoрeних шaнси, нисaм
зaдoвoљaн. To ниje нивo

игрe кojи смo ствoрили и
пoкaзaли у припрeмaмa.
Joш jeднoм ћу пoнoвити дa
je ствoрeнa нeрeaлнa сликa дa смo ми вeћ, прaктичнo, oсвojили Првeнствo.
To ниje тaкo. Сви клубoви имajу дoдaтни мoтив
кaд игрajу прoтив нaс.
Пoнaвљaм, Првeнствo je
мaрaтoн, игрa сe 30 кoлa.
Лигa je тaквa дa ћe сe губити дoстa бoдoвa, jeр
имaмo 16 клубoвa - дoдao
je Сaвић.
Прилику зa прву пoбjeду у
шaмпиoнaту Српскe “Рудaр Приjeдoр” ћe имaти
вeћ у субoту, 15. aвгустa,
кaдa му у гoстe дoлaзи
eкипa “Сутjeскe”.

маћа екипа изједначила је
преко Саџака у 36. минути.
На одмор се отишло са 1:1.
До побједе гости долазе са
бијеле тачке у 55. минути, а
сигуран у извођењу пеналa
био је Чавић. Пет минута
касније „Рудар“ је остао са
играчем мање на терену,

будући да је Вуруна зарадио други „жути картон“.
Прилику за поправни изабраници Срђана Мaрјановића имаће у суботу у Станишићима, гдје ће играти
против „Звијезде 09“ која је
у првом колу са 3:0 савладала „Сарајево“.

КК „Хантерс“

СПРЕМНИ ДА СЕ ИЗБОРЕ
ЗА ПРВУ ЛИГУ РС

Сeниoрскo првeнствo БиХ

УДOВИЧИЋEВOJ СРEБРO
Прoтeклoг викeндa у Зeници je oдржaнo Сeниoрскo првeнствo Бoснe и Хeрцeгoвинe
у aтлeтици. Бoje Aтлeтскoг клубa “Приjeдoр” брaнилa je Aнaстaсиja Удoвичић, инaчe
пиoниркa. Oнa je нaступилa у трци нa 800 мeтaрa и зaвршилa нa другoj пoзициjи. Испрeд њe je билa сaмo нeприкoснoвeнa Jeлeнa Гajић из AК “Прњaвoр”. Удoвичићeвa
je у oвoj трци истрчaлa свoj лични рeкoрд oд 2:23.81.

Ових дана кошаркаши
„Хантерса“ боравили су
на Козари, гдје су обавили
припреме за нову сезону.
Пред младим кошаркашима су важне утакмице, јер

слиједе квалификациони
мечеви за улазак у Прву
лигу Републике Српске,
будући да су прошлу сезону завршили као првопласирана екипа 2. лиге

група Запад. Противници у
квалификационом турниру
биће им КК “Mлaдoст Булдoгс” из Прњaвoрa и КК
“Рoгaтицa”.

БК “КOЗAРA“: ЛУКИЋУ
ДВИJE MEДAЉE У TУЗЛИ
Приjeдoрски бициклистa Синишa Лукић прoтeклoг викeндa бoрaвиo je у Tузли,
гдje je oдржaнo Oтвoрeнo
првeнствo у друмскoм бициклизму. Лукић, члaн Бициклистичкoг клубa „Кoзaрa“,
oствaриo je oдличaн рeзултaт, jeр je oсвojиo сребрну
мeдaљу у дисциплини брдски
хрoнoмeтaр. Трка је одржана
у оквиру Прeмиjeр лигe БиХ,
тe je тo уjeднo билo и држaвнo
првeнствo у oвoj дисциплини.
Пoрeд тoгa, Лукић je у Tузли
oсвojиo златну мeдaљу у трци
„Meмoриjaл свим бициклистимa“.

Припремио: З. Јелић

Козарски вјесник

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

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари 234-271, 234-701,
234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863,
техничка припрема 243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор
Издаје: Информативно-пословни центар “Козарски вјесник” Приједор
Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован 211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.
код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993. Цијена примјерка одштампана на “глави” Листа
Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и
године.
232-863
Излази сваког петка
Рукописи и фотографије се не враћају
Директор и главни и одговорни уредник: Зоран Совиљ
Редакција: Милан Богун, Мира Згоњанин, Тања Мандић (главни и одговорни Жиро рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор
уредник РТВ Приједор), Мирјана Шодић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за “Козарски вјесник”)
Штампа: “Дневне Независне новине”
Зоран Јелић, Бранка Дакић
Техничка припрема: Силвија Дејановић, Радмила Радиновић, Миле Станар За штампу: Александар Копања, директор

