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Рaднa aкциja удружила мјештане Јелићке, Градине и Радосавске

Зajeдничким снaгaмa, 
чeтрдeсeтaк мjeштaна oвa 

три сeлa сa двaдeсeтaк трaк-
тoрa и двиje рaднe мaшинe на-
правили су пут до својих њива 

у дужини два километра

КOMШИJСКA СЛOГA 
ПУTEВE ГРAДИ

Др Мирко Совиљ:

СТАБИЛНА 
ЕПИДЕМИОЛОШКА 
СИТУАЦИЈА,
ЗА БОЛНИЦУ 
ЗНАЧИ 
РЕДОВАН РАД

Стеван Шеатовић и Милош 
Бајић, пријатељи и колеге 

с необичним хобијем

ДЕФЕКТОЛОЗИ КОЈИ 
СЕ ИГРАЈУ БОЈАМА
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Актуелно Актуелно

Због пандемије вируса корона 
у Приједору су ове године биле 
отказане све продајно-излож-
бене манифестације . "Плодови 
љета" прва је тог типа, а грађа-
нима нуди домаће воће и по-
врће, као и воћне  прерађевине, 
рекао је Младен Маријановић, 
предсједник Удружења воћара 
Приједор, организатора Мани-
фестације. Он је додао да, иако 
су прољећни мразеви у потпу-
ности уништили неке културе, а 
неке дјелимично, успјело се са-
чувати нешто воћа и понудити 
грађанима. На штандовима има 
много прерађевина из властите 
производње.
- Успјели смо окупити наше про-
извођаче на првим "Плодовима 
љета". Понудили смо сезонско 
воће, поврће и прерађевине. 
Наши произвођачи се већ годи-
нама муче са продајом, тако да 
су посљедњих година популарни 
хладно цијеђени сокови. Поку-
шавамо да друга и трећа класа 
воћа не пропадне, него да на-
правимо од ње изузетно здрав и 
квалитетан производ: воћне со-
кове - рекао је Маријановић.
Назиф Пађан, пољопривредни 
произвођач са Хамбарина, каже 
да продаја неће бити успјешна 

као прошле и ранијих година, јер 
овог љета дијаспора није стигла 
у родни крај.
- Овом приликом бих се захва-
лио Градској управи Приједор 
која је омогућила да одржимо 
ову манифестацију. Надамо се 
да ће их бити још. Због короне, 
дијаспора није допутовала ове 
године, тако да је и продаја от-
ежана. Међутим, воћари нису 
навикли да стају, радити морамо 
- каже Пађан.
Воћар Далибор Јовић очекује да 
ће ова манифестација бити на-
стављена и наредних година.

- Продаја ја кренула. Досад ни-
смо имали могућности да изла-
жемо своје производе због пан-
демије корона вируса. Надамо 
се да ће након ове манифеста-
ције све ићи својим током, како 
би требало да иде - рекао је Јо-
вић.

РОДИЋ: ВОЋАРСТВО 
КОМПАРАТИВНА ПРЕДНОСТ 

ПРИЈЕДОРА
Манифестацију „Плодови љета“, 
коју је организовало Удружење 
воћара Приједор, обишао је 
предсједник Градског одбора 
Демократског народног савеза 
Драгутин Родић. Он је похвалио 
воћаре због иницијативе да одр-
же ову манифестацију. Градска 
управа Приједор, на чијем челу је 
градоначелник из ДНС-а, увијек 
је давала максималну подршку 
воћарима, тако и овим изложбе-
но-продајним активностима, ре-

као је Родић. Изложени плодови 
својом квалитетом потврђују да 
Приједор има развијену воћар-
ску производњу, а управо та 
производња је, по Родићевом 
мишљењу, компаративна пред-
ност Приједора. 
- Воћарска производња за себе 
веже пољопривредна газдинства. 
ДНС инсистира на томе да се та 
домаћинства учине самоодржи-
вим. Да одређеним подстицајима 
помажемо газдинства и омогући-
мо да се људи баве оним што 
воле, и то је највећи квалитет - 
каже Родић. 
Он је напоменуо да је у наредном 
периоду планирано да се, уколи-
ко то дозволе буџетски оквири, за 
ове потребе издваја више сред-
става него што је то било раније.
- Треба разговарати са удру-
жењима оних који се баве овом 
производњом, како би се прона-
шла најбоља рјешења. Да на тај 
начин створимо квалитетнији жи-
вот, не само у овој области већ 

и у многим другима - поручио је 
Родић.
Ово је прва манифестација коју 
ове године организују воћари, ре-
кла је произвођач Илинка Мацу-
ра. По њеним ријечима, најбољи 
је директан контакт између про-
извођача и купаца.
- Људи на нас овдје лијепо гле-
дају и имају заиста лијеп приступ. 
Нема цјенкања, јер знају и виде 
да смо се намучили да производ 
из воћњака донесемо на тезгу. 
Била је ово тешка година за воћа-
ре, што због епидемије, што због 
мразева који су направили ште-
ту у воћњацима. Ја, на примјер, 
због мраза немам ни једне једине 
шљиве, а код крушке је 90% ош-
тећен род - каже Мацура.  
Она је похвалила подршку коју 
Град Приједор пружа својим 
воћарима. Манифестација "Пло-
дови љета" трајаће до 3. септем-
бра.

П. Ш.

Александар Живановић, коор-
динатор пројекта у бањалучком 
центру, каже да „Геа“, у сарадњи 
с форумима за безбједност 
грађана из шест општина и гра-
дова у РС (Бањалука, Приједор, 
Градишка, Братунац, Бијељена 
и Требиње) проводи низ обука.
- Обука је прилагођена овом 
контексту и урађена је на основу 
анализе потреба и истраживања 
које смо обавили у сарадњи с 
овим форумима. Провјерили 
смо са њиховим члановима које 
су то теме и приоритети које 
треба сагледати. Тема обуке је 
феномен насилног екстремизма 
и радикализма, у контексту РС и 
БиХ, те одређене мјере које су 
до сада преузели форуми за без-
бједност грађана. Намјера нам 
је да се размијене искуства, као 
и методе које друге институције 

предузимају на спречавању ових 
проблема - каже Живановић.  
Говора је било и о ономе што се 
може радити с дјецом кроз по-
стојећи школски образовни сис-
тем и с младима, али и томе што 
би требало предузети у кризним 
ситуацијама које могу настати 
у било којем контексту на овом 
подручју. Криминолог професор 
др Елмедин Муратбеговић са са-
рајевског Универзитета, каже да 
је учествовао у оснивању Фору-
ма за безбједност грађана При-
једора, као и да је то један од 
ријетких форума који је опстао у 
ових 15-так година у БиХ. За об-
уку каже да је пионирски корак у 
новом циклусу рада с локалним 
заједницама у БиХ.
- Тема првог дана обуке била 
је одговор локалне заједнице 
на генералну појаву, наративе 

насилног екстремизма и ради-
кализма. Мислим да је вријеме 
да са локалним снагама и до-
маћом памећу кренемо у нешто 
што има фокус на бољи живот. С 
друге стране, има одређене ко-
ријене у претходним догађајима 
у прошлости на овим простори-
ма. Форуми грађана за безбјед-
ност су права адреса преко које 

треба артикулисати било коју 
активност локалне заједнице и 
њено увезивање ка ентитетским, 
односно државним стратегијама 
које говоре о сигурности грађа-
на. Увођење нових елемената 
раног препознавања фактора 
који доводе до радикализације 
или насилног екстремизма је 
прави потез и о томе говори и 
ова обука - каже Муратбеговић. 
Предавачи су били професори-
ца Ивана Зечевић с бањалуч-
ког Универзитета са Одсјека за 

психологију, чланови Форума за 
безбједост грађана, те представ-
ници удружења грађана. Обука 
је реализована у оквиру пројекта 
„Јачање капацитета Форума за 
безбједност грађана“ у оквиру 
БХРИ програма који  проводи 
Међународна организација за 
миграције (ИОМ) уз финансијску 
подршку Америчке агенције за 
међународни развој (УСАИД).

 ОБУКА ЗА ЧЛАНОВЕ ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ГРАЂАНА

М. З. 

Манифестација "Плодови љета"

Манифестација "Плодови љета", организована по 
први пут у Приједору, окупила је тринаест излага-
ча, углавном воћара који ће до средине наредне 
седмице на Малом градском тргу продавати  своје 
домаће производе. Ово је уједно и прва ового-
дишња манифестација на отвореном коју је органи-
зовало Удружење воћара Приједор

Центар за истраживање и студије „Геа“ из Бањалуке организовао је у 
Приједору дводневну обуку о дјеловању форума за безбједност грађа-
на у локалним заједницама у РС у превенцији и одговору на радикали-
зам и насилни екстремизам

Александар Живановић

У будућности још више подржавати пољопривредна газдинства 

НА ТЕЗГАМА ДОМАЋЕ ВОЋЕ, ПОВРЋЕ И ВОЋНЕ 
ПРЕРАЂЕВИНЕ

Учествује тринаест излагача

Прва манифестација на отвореном у организацији 
Удружења воћара
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Тим поводом Тим поводом

Служењем парастоса и пола-
гањем вијенаца, у недјељу је 
у засеоку Заједнице код Трно-
поља обиљежено 79 година 
од страдања недужног српског 
становништва на подручју овог 
дијела Поткозарја. Вељко Ро-
дић, предсједник СУБНОР-а 
Приједор, подсјећајући на овај 
стравичан догађај, рекао је да 
је ово један од првих масовних 
покоља недужног становништва 
по успостављању власти НДХ на 
подручју Приједора.
- Људи су доведени на подму-
као начин. Позвани су да се јаве 
новој власти, а онда су везани и 
притворени у такозваној кули у 
Козарцу. Након тога спроведени 
су на ову локацију гдје су редом 
убијани, без и једног испаљеног 
метка - испричао је Родић. 
Међу онима који су се случајно 
нашли у колони на путу ка Зајед-
ницама био је и Раде Радивојац 
из Доњих Гареваца. Тада је имао 

само 11 година. Био је, како 
каже, у колони уз оца. На срећу, 
из колоне га је извукла једна ста-
рија муслиманка рекавши: "Куд 
ћете са овим дјететом?"
- Ухватила ме је за руку и при-

вела својој унучади. Тако сам 
преживио. Након неколико дана, 
долазили смо на мјесто покоља. 
Крв је врела из земље. Највећи 
дио их је убијен и бачен у један 
поточић, а онда су на њих наба-
цали земљу - присјећа се деве-
десетогодишњи Радивојац.
Живко Гаврановић на ово мјесто 
долази сваке године. Овдје су 
му, како прича, усташе убиле оца 
и још шест рођака и комшија.

- Када су ми заклали оца на овом 
мјесту, ја сам имао само мјесец 
и по дана. Као дијете, са мајком 
сам често долазио овдје, ево и 
данас када имам осамдесет го-
дина, ту сам како бих са оста-
лимa одаo пошту нашим најми-
лијима - рекао је Гаврановић.

Међу онима који су положили 
вијенце на спомен-обиљежје 
страдалим Србима Поткозарја 

била је делегација Градске упра-
ве коју је предводио замјеник 
градоначелника Александар 
Миљуш.
- И ове године смо овдје, јер 
страдање нашег народа не 
смијемо заборавити, али мора-
мо ићи даље, путем мира и су-
живота на овим просторима - ре-
као је Миљуш. 

П. Ш.

Eкoнoмскe пoсљeдицe вирусa 
кoрoнa нe зaoбилaзe ни при-
jeдoрскe „Кoмунaлнe услугe“. 
Рaдилo сe интeнзивиje, aли при-
хoди су oпaли збoг прeстaнкa 
рaдa брojних угoститeљa усљeд 
eпидeмиoлoшкe ситуaциje. 
Хoтeли и другe угoститeљскe 
рaдњe имajу вeликe прoблeмe, а 
тoмe сe мoрa прилaгoдити и при-
једорско комунално предузеће. 
Мoрa сe имaти  рaзумиjeвaња 
прeмa тим кoрисницимa, исти-
че Дуjo Mилaнкo, дирeктoр oвoг 
прeдузeћa. 
- Нaмa je нajвeћи прoблeм 
финaнсирaњe из зajeдничкe 

кoмунaлнe пoтрoшњe, кoje нaм je 
прeтхoднa скупштинскa већина 
умaњилa у двa нaврaтa. Штo сe 
тичe прoцeнтa нaплaтe, прилич-
нo смo зaдoвoљни, jeр дoмaћин-
ствa плaћajу oкo 90%, штo je 
рeaлaн мaксимум. Нaплaтa je 
дoбрa и кaд je у питaњу зaнaтски 
сeктoр - рeкao je Mилaнкo.
Он је напоменуо да су „Комунал-
не услуге“ можда једино преду-
зеће у Републици Српској које не 
обрачунава камату на дуг за не-
редовне платише. Прoблeм кojи 
нaстaje збoг умaњeних прихoдa 
je нeмoгућнoст oбнoвe oпрeмe 
и мeхaнизaциje, кaжe Mилaн-

кo, a нова средства за рад  су 
нeoпхoдна кaкo би сe пoдигao 
квaлитeт услугa. 
- Mи нe мoжeмo из укупних при-
хoдa дa издвојимо срeдствa зa 
зaнaвљeњe срeдстaвa зa рaд. 
Пoсeбнo кaд су у питaњу кaмиo-
ни зa смeћe или нoва цистeрна 
зa прaњe улицe. Нa дeпoниjи вeћ 
имaмo прoблeмa сa мaшинaмa 
кoje рaдe у тeшким услoвимa, 
a рoк траjaњa им je пeтнaeст 
гoдинa - кaжe Mилaнкo, кojи je 
пoдсjeтиo дa je прoшлe гoдинe 
Дaнскa дoнирaлa двa кaмиoнa 
зa oдвoз oтпaдa, тe oкo 2.500 
кoнтejнeрa. Oви кoнтejнeри 

кoрисницимa сe дистрибуишу 
бeсплaтнo, кaкo прeдузeћимa 
тaкo и привaтним лицимa.
- Контејнере дајемо у насељима, 
гдје могу да служе за одлагање 
отпада за неколико кућа. Ту има-
мо велики одзив грађана, који 
практично свакодневно зову и 
траже контејнере. Ми им излази-
мо у сусрет - напомиње Милан-
ко. 
Он додаје да је крајњи циљ про-
ширење броја корисника, јер 
тиме се побољшава пословање, 
али и чистији Приједор. 
- Покушавамо да поставимо кон-
тејнера гдје год може да дође 

камион, нарочито у сеоским под-
ручјима. Вјероватно има људи 
који још нису обухваћени, али 
циљ нам је да проширимо терен 
- каже Миланко.
Штo сe тичe oбимa пoслa у 
вриjeмe eпидeмиje, oн je нeштo 
вeћи, aли je и ризичниjи зa рaд-
никe нa тeрeну, jeр сe рaдилo сa 
инфeктивним oтпaдoм. Meђу-
тим, никo oд рaдникa ниje биo 
пoзитивaн нa вирус кoрoнa, a у 
„Кoмунaлним услугaмa“ oчeкуjу 
дa ћe тaкo и oстaти.

 ВЛAСTИTA СРEДСTВA НEДOВOЉНA 
ЗA НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ

З. J.

Помен жртвама усташког терора у Заједницама
 Само у три дана, почетком августа 1941. годи-
не, на овом мјесту усташе су на звјерски начин 
убиле преко 400 житеља, углавном мушкараца, 
и још око 300 оних који су довођени из осталих 
дијелова Крајине

Локација Заједнице у 
Трнопољу претворена 
је у спомен-подручје у 
знак сјећања на жртве 

усташког терора. У 
оквиру овог комплек-
са  изграђена је црква 

посвећена Светој 
великомученици Ма-

рини, гдје је у недјељу 
служен парастос 

цивилним жртвама 
Другог свјетског рата.

Полагање вијенаца

Заједнице, једно од стратишта Срба Поткозарја

Миланко: НЕКОМЕ СМЕТА ШТО СМО ЛИКВИДНИ

Миланко се осврнуо на учестало спомињање „Кому-
налних услуга“ на друштвеним мрежама. 
- Ја друштвене мреже не пратим. Ако неко има неки 
проблем, замјерку или критику, нека ми се директно 
обрати телефоном или у канцеларији. Трудимо се да 
свакоме изађемо у сусрет. С тим „чула-казала“, мо-
жда се и претјерује, али неко изгледа има времена за 
то - каже Миланко. 
Додаје да је симптоматично што се такве приче ин-
тензивирају како се ближе расправе о извјештајима о 
раду комуналних предузећа. 
- Чини се да некоме смета што је ово предузеће лик-
видно, што извршава своје обавезе. И кад купујемо 
камионе, "Комуналне услуге"  то раде својим средст-
вима  - изјавио је Миланко. 

Предузеће 
„Кoмунaлнe 

услугe“

Нова радна средства неопходна за боље услуге  

Дујо Миланко, директор 
„Комуналних  услуга“

Раде Радивојац: - И ја сам био 
у колони за одстрел 
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Може ли се у септем-
бру, када почиње школа, 
искомпликовати епидеми-
олошка ситуација? 
- Нажалост, показало се да пе-
риод љета није вријеме када се 
смањује инфекција овим виру-
сом који је јако агресиван и има 

све већи потенцијал преношења. 
Предстоји нам период поласка 
дјеце у школу и ту морамо бити 
спремни да примијенимо све по-
требне мјере заштите. Из прет-
ходног периода показало се да 
напросто морамо организовати 
све сфере живота, наћи начин 
да заштитимо становништво и 
да функционишемо.То су школе 
и производња и рад итд, итд ... 
Ми у здравственим установама 
смо то искусили и знамо да код 
нас не може бити неког значај-
ног смањења у раду. Засад смо 
нашли сигурнији метод, јер смо 
у прилици да брзим антиген-
ским тестовима тестирамо све 
пацијенте за које постоји инди-
кација за пријем у болницу. Да-
кле не само због вируса, него 
и из неких других разлога. То је 
значајно повећало сигурност у 
раду. Већ други, трећи мјесец 
примјењујемо те тестове и отад 
имамо значајно мање проблема 
у организацији. Очекујемо раз-
умијевање од наших пацијената, 
па и наших суграђана, за потребе 
контролних пунктова. Знамо да 
су то препреке на које пацијенти 
наилазе, могуће да изазивају не-
рвозу и аверзију, али те мјере су 
неопходне како бисмо обезбијед-
ли свакодневну сигурност у раду. 
Капацитет Ковид болнице 
је 35 пацијената. У једном 
тренутку имали сте 34 па-
цијента. Не треба искључи-
ти могућност да се током 
јесени и зиме повећа број 

обољелих. Шта то значи у 
случају постојећих капаци-
тета ове болнице?
- Ковид болница је у досада-
шњем периоду одговорила за-
датку. Очекујући да је могуће да 
се током јесени и зиме повећа 
број пацијената са инфекцијом, 
ресорно министарство је свим 

здравственим установама на-
ложило да размотре могућност   
повећања капацитета ковид бол-
ница. У одређеним центрима то 
је ријешено адаптацијом објека-
та који су раније кориштени за 
те намјене, попут Источног Са-
рајева и Бијељине, гдје је Влада 
РС одобрила  600.000 марака за 
изградњу нових капацитета. Ми 
смо овдје разматрали тај про-
блем. Влади и Министарству упу-
тили смо два приједлога. Први 
је да се на зграду Психијатрије 
догради један спрат и изгради 
анекс у који би били монтирани 
лифтови за вертикални транс-
порт пацијената, што је раније 
било предвиђено пројектом који 
није у цијелости реализован. 
Тиме би били створени услови да 
се у функцију стави топла веза. 
Према процјени, овај пројекат 
би у нешто дужем временском 
периоду (јер је ријеч и о новој из-
градњи), захтијевао улагања од 
око 1,6 милиона марака. Други 
приједлог је да се на распола-
гање овој установи стави објекат 
старе болнице у којем  тренутно 
бораве корисници ЈУ Дом за ста-
рија лица. Ријеч је о старијим и 
лицима с одређеним психичким 
потешкоћама која захтијевају си-
гуран боравак и његу. Обавили 
смо разговор с Домом здравља. 
Завод за изградњу града при-
премио је предрачун потребних 
радова који би били изведени на 
објекту љубијског Дома здравља 
у којем би се обезбиједио капа-

цитет од око 23 собе, са свим по-
пратним садржајима који су нео-
пходни за боравак таквих лица. 
Предрачун за ту адаптацију, 
којом ћемо обезбиједити услове 
да може да се користи у те сврхе, 
износи око 209.000 КМ са ПДВ-
ом. Тиме би се створили сигурни 

услови за смјештај лица која су 
тренутно корисници старе бол-
нице. У том случају би проблем 
наших капацитета био ријешен. 
Тиме бисмо обезбиједили да Ко-
вид болницу преселимо у објекат 
старе болнице, а простор сада-
шње Психијатрије, гдје је тренут-
но Ковид болница, био би враћен 
на кориштење том одјељењу. 
Подсјећам да је Психијатрија од 
средине марта дислоцирана и 
ради у отежаним условима. Има-
мо обавезу да им обезбиједимо 
боље услове за рад, јер су са-
дашњи капацитети недовољни 

за њихово функционисање. Због 
тога смо све чешће у ситуацији 
да пацијенте возимо у Бањалуку, 
гдје су такође капацитети ограни-
чени, па се скраћује период лије-
чења.Отуд имамо све учесталију 
појаву враћања пацијената, а то 
је значајан проблем. Приједлоге 
смо, прије мјесец дана, достави-
ли нашем министарству. Очекује-
мо да ће ресорно министарство и 
Влада РС донијети одговарајуће 
одлуке и да ће оне бити руко-
вођене тиме да у што краћем 
периоду повећамо наше капа-
цитете, али и сигурност у раду. 
Очекујем то, јер видим да су у  
другим установама обезбијеђена 
средства и да ту Влада РС има 
крајње озбиљан и одговоран од-
нос према овом питању. 
Поред бројних упозорења, 
један број грађана не вје-
рује у постојање вируса. 
Шта им поручити?  
- Ту нема дилеме. Вирус је ту, 
јако је опасан и непредвидљив. 
Ми не знамо како ће особа реа-
говати на присуство вируса у ор-
ганизму. Тежини клиничке слике 
доприносе претходна обољења, 
године старости, али то није пре-
судно. О томе се нико не треба 
заваравати. Морамо озбиљно 
прихватити проблем и разумјети 
да га једино заједно можемо рје-
шавати мјерама које је неопход-
но примијенити у популацији. У 
борби с вирусом морамо издр-
жати, надајући се да ћемо имати 
прилику да примијенимо вакци-

не. То ће бити много сигурније 
рјешење, да обезбиједимо лак-
шу форму организације сва-
кодневног живота и рада. До 
тада морамо бити опрезни и 
одговорни. Није довољно само 
организовање здравствених 
установа, јер немамо адек-
ватног циљаног лијека који би 
могао да ријеши проблем ин-
фекције вирусом корона. Ина-
че, рад у црвеној зони је веома  
напоран, поготово у вријеме 
високих температура. Функци-
онисање отежава и лична за-
штитна опрема. На одјељењу 
имамо комбиновано и инфек-
толога, интернисте, специја-
лизанте одговарајућих грана, 
а ангажовани су и анестезио-
лози. Било би много лакше да 
имамо додатни тим анестези-
олога који би били ангажова-
ни само на Ковид одјељењу. 
Овако морамо организова-
ти уобичајени рад на другим 
одјељењима, а истовремено 
одговорити потребама Ковид 
болнице. То за сада успијева-
мо. Имамо одређена рјешења 
по којима ће анестезиолози, уз 
пренос слике на даљину, непо-
средно пратити стање пације-
ната код којих је примијењена 
инванзивна или неинвазивна 
подршка респиратором. До 
сада је било довољно заштит-
не опреме. Значајан дио обез-
бијеђен је путем Института за 
јавно здравство РС и  Репу-
бличког фонда здравственог 

Др Мирко Совиљ, в. д. директора Болнице „Др Младен Стојановић“:
Приједор је, посљедњих мјесец дана, био прилично епидеми-
олошки стабилан, мада се већ неколико дана биљежи благи 
пораст броја оних код којих је регистрован вирус корона те 
нешто већи број заражених у Козарској Дубици, који долазе 
на лијечење у приједорску болницу. Према подацима с краја 
прошле недјеље, на лијечењу у приједорској Ковид болници 
било је тринаест пацијената с позитивним налазом. Сви су у 
стабилном стању, рекао је др Мирко Совиљ, в. д. директора 
ЈЗУ Болнице „Др Младен Стојановић“.

СТАБИЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА 
ЗА БОЛНИЦУ ЗНАЧИ РЕДОВАН РАД

Ковид болница
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осигурања, кроз посебно из-
двојена средства која је обез-
биједила Влада РС. Добар дио 
заштитне опреме добили смо 

као донацију. Стигла је од људи 
из Швицарске и Њемачке. Овим 
путем се захваљујем свима који 
су разумјели да је ово вријеме у 

којем треба да се помогне. Јед-
на количина набављена је преко 
средстава уплаћених на посебан 
рачун, која су издвојена на име 

подршке Болници. За наредни 
период предвиђена је набавка 
додатних количина, вјероватно у 
очекивању да ће бити потребне 

током јесени.
Да ли планирате повећање 
услуга које је корона у ра-
нијем периоду преполови-
ла?
- Постепено повећавамо број 
услуга које се односе на редован 
рад који смо имали прије поја-
ве овог вируса. Консултативно 
специјалистичке и дијагностичке 
услуге сада су заступљене из-
међу 60 и 70 одсто. Посљедње 
двије до три недјеље обављају 
се и двије планиране хладне 
операције дневно, за које се због 
вируса раније чекало. Операције 
за онколошке пацијенте нису 
прекидане као и за хитна стања. 
Постепено се враћамо на редо-
ван програм. Наш план је да се 
од 1. септембра вратимо у потпу-
ности нормалном раду, уколико 
то дозволи епидемиолошка ситу-
ација. То значи да бисмо вратили 
организацију рада на система 
дежурстава и свакодневног рада. 
За сада радимо још увијек у ти-
мовима: тимовима хирурга, ин-
терниста, гинеколога... који раде 
24 сата, три дана су слободни и 
поново долазе на 24-сатни рад, 
што обезбјеђује да сачувамо наш 
кадар од инфекције и смањимо 
ризик од преношења заразе уну-
тар запослених у болници. Ста-
билна епидемиолошка ситуација 
у Приједору даје нам за право да 
размишљамо, да се од 1. сеп-
тембра највећим дијелом врати-
мо редовном раду.

ОСУДА ЗЛОНАМЈЕРНИХ ПИСАЊА ЛАЖНИХ НОВИНАРА
Др Совиљ каже да на све морају бити спремни, јер раде посао који је изло-
жен оцјенама јавног мњења. Како наглашава, не бјеже од тога, али изража-
ва жаљење што у свему томе има злонамјерника који, како је рекао, не зна с којим 
циљем на некоректан начин коментаришу услове рада приједорске болнице. 
- Сигуран сам да 90 одсто наших суграђана разумије шта и како радимо. Ми се сваки сат, а 
не дан, боримо да постигнемо одређено побољшање. Нисам у ситуацији да редовно пратим 
друштвене мреже, али обавијештен сам да тамо имамо неке фотографије које се односе на 
смјештај у Ковид болници. На њима се види да су постављене заштитне мреже на прозор, што 
је третирано као затвор, да имамо душек без постељине... То је заиста злонамјерно. Пацијент, 
ако је било чиме другим незадовољан, може да скине постељину, направи снимак и пошаље 
га. То нам не смије бити преокупација, јер у сваком моменту морамо да знамо шта и како ра-
димо те да то радимо одговорно. Апсолутно стојим иза тога да се у овој болници ради крајње 
одговорно, да радимо у складу с принципима који су прописани за све здравствене установе 
у РС, БиХ и шире... Тих протокола се држимо, тако да пацијенти и њихове породице могу бити 
сигурни да ће у овој болници добити све потребно, па и то да пацијента, када то ситуација 
захтијева, премјештамо на клинички ниво. Након неког периода борбе с вирусом корона, ис-
кристалисала се трострука борба. Она најважнија је борба с вирусом, друга да епидемиолошке 
службе и људи ураде све како би спријечили могућност преношења вируса, а  трећи фронт 
су медији. Али не они званични. Више борбе имамо с онима који се појављују тамо негдје 
иза завјесе, који се чак крију иза неких својих псеудонима или они који се пробуде ујутро и 
себи кажу: "Ја бих могао да будем новинар“. Ова пандемија показала је да је у области нови-
нарства потребно предузети значајне кораке и довести је у ред. Етички кодекс у новинарству 
у ово вријеме је прилично урушен и то не од новинара професионалаца, него од оних који 
себе тако доживљавају. Задатак струке, по мом мишљењу, требао би бити и да заштити струку. 

М. З. 

Рaднa aкциja нa трoмeђи 
КOMШИJСКA СЛOГA 

ПУTEВE ГРAДИ

Ова година могла би бити рекорд-
на када је ријеч о приносу кукуруза 
на подручју регије, истичу у при-
једорској Канцеларији Ресора за 
пружање стручних услуга у пољо-
привреди. За разлику од парадајза 
и краставца, кукурузу су погодовали 
временски услови. На приједорској 
регији кукурузом је посијано око 18 
хиљада хектара. То је повећање од 
15 одсто у односу на прошлу годи-
ну, а посљедица је апела Владе Ре-
публике Српске да због пандемије 
вируса корона пољопривредници 
овом културом посију веће површи-
не.  
- Наша процјена је да би ова година 
могла бити на нивоу рекордних. За 
неколико дана, зависно од темпера-
туре која ће владати у том периоду, 
очекује се почетак силаже кукуруза - 
рекао је Данијел Егић, руководилац 
приједорске Канцеларије Ресора за 
пружање стручних услуга у пољо-
привреди.
Што се тиче других култура, пери-
од са већим падавинама и високим 
температурама није погодовао по-
вртларским усјевима који се узгајају 
на отвореном пољу. Прије свега се 
то односи на парадајз и краставце 
који изискују повећан број третмана 
и више пажње. Мирко Јокић, виши 
стручни сарадник за воћарство, 
истиче да је актуелна фаза бербе 
јабуке, крушке и шљиве. За седам 
дана требало би да почне интен-
зивнија берба јабуке сорте гала. 
Приводи се крају берба крушке 

виљамовке, а због прољетних мраз-
ева, неки воћари једва да ће имати 
шљиве за брање. 
- Ову сезону окарактерисао је 
прољетни мраз који је значајно 
умањио приносе. Приноси јабуке 
су умањени за неких 20 - 30 посто, 
у засадима крушке око 50 посто, а 
најгоре је прошла шљива: чак до 80 
посто штете - рекао је Јокић.
Ове године стање на терену је до-
ста неуједначено, јер воће је негдје 
добро родило, а негдје је род пот-
пуно изостао. То је разлог што ове 
године узгајивачи са добрим родом 
немају проблема са пласманом 
производа, посебно ако се ради о 
плодовима прве класе. На подручју 
регије Приједор нема интензивних 
засада шљиве у великом броју, а та 
култура и те како има своје мјесто 
на тржишту. Препоруке из Ресора 
су да се засади шљиве прошире на 
прави начин, уз поштовање добре 
пољопривредне праксе, како би се 
избјегло да шљива рађа сваке двије 
године, него да приноси овог воћа 
буду константни. 

Нaпрaвили су пут дo свojих 
њивa, кoje сe прoтeжу уз 
риjeку Гoмjeницу. Кaжу, тo им 
je jeдини дoбaр кoмaд зeмљe 
кojи имajу, такo дa су oвe гo-
динe свe зaсиjaли кукурузoм. 
Гoдинa je пoслужилa, пa сe 
oчeкуjу висoки принoси. Jeди-
ни прoблeм je кaкo „дoвући“ ку-
куруз кући, jeр пут je биo прaк-
тичнo нeпoстojeћи. Рaниjих 
гoдинa, кaжу oвдaшњи пoљo-
приврeдници, мукa сe мучилa 
дa сe крoз блaтo дoђe из њивa 
дo глaвнoг путa. Зajeдничким 
снaгaмa, чeтрдeсeтaк мjeштa-
на oвa три сeлa сa двaдeсeтaк 
трaктoрa и двиje рaднe мa-
шинe oдлучили су дa риjeшe 
дугoгoдишњи прoблeм. Уз свe 
нaвeдeнo и дoбру вoљу, пoсao 
je oдрaђeн. Tрaсирaн je и 

урeђeн пут у дужини oд нeштo 
мaњe oд двa килoмeтрa. 
Ниje им смeтaлa кишa кoja 
je пaдaлa тoкoм aкциje. 
Прeстaлa je тaмaн кaд je билo 
вриjeмe зa дружeњe. Кaмeн зa 

нaсипaњe путa oбeзбиjeдиo 
им je „Aрсeлoр Mитaл При-
jeдoр“. Aкциja je свoj зaчeтaк 
имaлa joш прoљeтoс, кaда су 
мjeштани oвих сeлa нaпрa-
вили мoст прeкo oдвoднoг 

кaнaлa, зa кojи je мaтeријaл 
oбeзбиjeдиo Грaд Приjeдoр, a 
кaмeн зa нaсипaњe „Aрсeлoр 
Mитaл“. Нaкoн oбaвљeнoг пo-
слa, „пao“ je дoгoвoр зa нoву 
рaдну aкциjу. Нa крajу, слoжнe 
кoмшиje пoручуjу дa сe нaпoр 
и нe oсjeти кaд сe рaди у дo-
брoм друштву и сa зajeднич-
ким интeрeсoм нa уму. Нaдajу 
сe дa ћe у будућнoсти oдзив 
нa нeкe нoвe aкциje бити joш 
вeћи.

Кaд трeбa нeштo 
дa сe урaди, 
нajбoљe je зa-
сукaти рукaвe и 
тo oдрaдити сaм. 
Taкo су мjeштaни 
приjeдoрских сeлa 
Jeлићкe и Грaдинe, 
тe бaњaлучкoг 
Рaдoсaвскe, прoтe-
клe нeдjeљe oргa-
низoвaли рaдну 
aкциjу

КВРaдили влaститoм мeхaнизaциjoм

Риjeшили дугoгoдишњи прoблeм

Joш jeднa у низу рaдних aкциja

ОЧЕКУЈЕ СЕ РЕКОРДАН 
ПРИНОС КУКУРУЗА

Данијел Егић: кукурузу погодовали 
временски услови

Д. С.
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Тим поводом Тим поводом

Трогодишња сарадња Удру-
жења "Подржи ме" из Косовске 
Митровице и Јавне установе 
Центар "Сунце" озваничена је у 
уторак  потписивањем повеље о 
братимљењу. Будућа сарадња 
поменутог удружења и прије-
дорске јавне установе биће још 
већа, тврде гости и домаћини, а 
ићи ће у правцу помоћи у раду 
првог и јединог удружења на Ко-
сову које се бави проблемима 
дјеце са потешкоћама у развоју.
- Наша сарадња траје већ три го-
дине, а сада смо ово пријатељ-
ство озваничили потписивањем 
повеље о братимљењу. То је 
круна наше сарадње - истакла 
је Слађана Радаковић, дирек-
тор Центра "Сунце". Додаје да 
се у раду са дјецом сусрећу са 
сличним проблемима, с тим да 
је њихово искуство изузетно ве-
лико те га желе пренијети прија-
тељима са Косова.
- Желимо да родитељи сазнају 
која су њихова права, шта дје-
цу са посебним потребама 
сљедује, на који начин могу по-
бољшати њихов живот, да им 
се он не би свео само на кућни 
амбијент. Без обзира на неке 
потешкоће које имају та дјеца, 

њихов живот је једнако вриједан 
и значајан да га проживе на што 
бољи начин - рекла је Радако-
вићева. Истиче да је управо 
размјена информација између 
Центра "Сунце" и Удружења 
"Подржи ме" значајна како би и 
они успјели остварити своја пра-
ва и лакши живот. Ивана Ракић, 
предсједница Удружења "Подр-
жи ме", рекла је да је чин бра-

тимљења нешто велико, али 
да су и протекле три године са-
радње биле на братском нивоу.
- Од установе "Сунце" очекује-
мо упутства о раду са дјецом 
са  потешкоћама у развоју, али 
да и убудуће будемо браћа и се-
стре, да једни другима изађемо 
у сусрет и помогнемо онолико 
колико је потребно - казала је 
Ракићева.

Ова сарадња одвија се у скло-
пу братских веза Републике 
Српске и Косова. У тродневну 
посјету Приједору допутова-
ле су породице са Косова које 
тамо имају тежак живот, а уз то 
се носе и са својим породичним 
тешкоћама, рекао је Милорад 
Арлов, предсједник Одбора за 
помоћ Србима са Косова и Ме-
тохије. Потписивање повеље о 

братимљењу попраћено је при-
годним програмом у дворишту 
Центра "Сунце". Гости са Ко-
сова посјетили су и Бања Луку, 
гдје су се, између осталог, су-
срели са министром за породи-
цу, омладину и спорт  Републике 
Српске Соњом Давидовић.

Братимили се Центар "Сунце" и Удружење "Подржи ме"

Организатори су бањалучки Од-
бор за помоћ Косову и Метохији, 
Град Приједор и Музеј Козаре. 
Слике имају фиксну цијену од 
500 КМ. Предсједник бањалуч-
ког Одбора за помоћ Косову и 
Метохији, Милорад Арлов, рекао 
је да је око 70 посто радова на 
Дневном центру урађено и да се 
нада његовом завршетку до краја 
године. 

- Објекат се простире на 714 ква-
дратних метара, а укупна инвес-
тиција је вриједна 280.000 евра. 

За завршетак је потребно још 
80.000 евра - рекао је Арлов. 
Он је изразио захвалност Град-
ској управи Приједор као локал-
ној заједници која је прва прошле 
године уплатила 5.000 КМ за из-
градњу Дневног центра "Подржи 
ме". Даљу сарадњу на хумани-
тарним активностима потврдио је 
Стевица Дроњак, шеф градског 
Одсјека за образовање, здравст-
во и социјалну заштиту и НВО.
- Град Приједор ће и у будућности 
наставити подржавати све њихо-
ве пројекте, идеје и визије. У име 
Градске управе захваљујем се 
малишанима који су допутовали 
из Косовске Митровице, али се 
захваљујем и господину Арлову 
који показује велику снагу, жељу 
и вољу да помогне народу Косо-

ва и Метохије - рекао је Дроњак.
Отварању изложбе присуство-
вало је двадесетак дјеце и мла-
дих са потешкоћама у развоју са 
својим родитељима, члановима 
и руководством Удружења "Подр-
жи ме" из Косовске Митровице. 
Они су  допутовали у недјељу у 
вишедневну посјету Приједору, 
као гости Центра "Сунце".
- Прошле године дошли смо у 
већем броју, а сада нас је много 
мање, чему је разлог пандемија 
вируса корона. Међутим, ни то 
нас није спријечило у намјери да 
по трећи пут допутујемо у Прије-
дор. Од самог почетка Република 
Српска је уз нас и нама много 
значи да дођемо овдје. У При-
једору се осјећамо као код куће 
- рекла је Ивана Ракић, предсјед-
ница Удружења родитеља дјеце 
са посебним потребама "Подржи 
ме" из Косовске Митровице. 
Хуманитарно-продајна изложба у 
Приједору ће бити отворена де-
сетак дана. Раније је организова-
на у Бањалуци, Брчком, Требињу 
и Источном Сарајеву.

П. Ш.

САВ ПРИХОД ЗА ИЗГРАДЊУ ДНЕВНОГ 
ЦЕНТРА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

Д. С.

- Од самог почетка 
Република Српска је 
уз нас и нама много 
значи да дођемо 
овдје. У Приједору 
се осјећамо као код 
куће - рекла је Ивана 
Ракић, предсједница 
Удружења родитеља 
дјеце са посебним 
потребама "Подржи 
ме" из Косовске 
Митровице.

Отворена хуманитарна продајна изложба

У Приједору је почетком седмице отворена ху-
манитарна продајна изложба слика чији је при-
ход намијењен за изградњу Дневног центра 
"Подржи ме - 9. јануар" у Косовској Митрови-
ци. У Музеју Козаре и фоајеу приједорског по-
зоришта изложено је 25 ауторских радова 19 
сликара из Републике Српске који су донирали 
своја дјела за потребе ове изложбе

Слађана Радаковић и Ивана Ракић

Милорад Арлов рекао је да је око 70 посто радова 
на Дневном центру урађено и да се нада његовом 
завршетку до краја године. Он је изразио захвалност 
Градској управи Приједор као локалној заједници 
која је прва прошле године уплатила 5.000 КМ за 
изградњу Дневног центра "Подржи ме".

Арлов: за завршетак Дневног 
центра потребно још 80.000 евра

Отварању изложбе присуствовали гости из Косовске Митровице
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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. Аспида, зла жена, 9. Град у Францу-
ској, 10. Име Балзака, 12. Погранични хајдуци на гра-
ницама Османског царства, 14. Спортско одијело, 15. 
Стар човјек, 17. Билијарски штап, 18. Треће слово абе-
цеде, 19. Фински еп, 21. Име француског пјевача Мон-
тана, 23. Морски организам из реда полипа, 24. Пето 
азбучно слово, 25. Обор, 27. Оружани сукоб, 28. Ознака 
за тремоло, 29. Мјесто на територији Зрењанина, 31. 
Андрићево име, 32. Танан, 33. Главни град Јордана, 34. 
Ударач у боксу.   

УСПРАВНО: 1. Сликарска палета, 2. Сеоска улица, 3. 
Ескимска јакна, 4. Ознака азота, 5. Показна замјеница, 
6. Ријека у Индији и Пакистану, 7. Веб сајт, 8. Подручје, 
9. Шкиљавост (мед.), 11. Коњичка јединица, 13. Наука 
о топлоти, 16. Бивши гимнастичар Мирослав, 20. Једи-
ница за снагу, 22. Аутомобилски управљач, 26. Марка 
француског аутомобила, 28. Материја, 30. Индустријска  
биљка, 31. Назив, 33. Коњ, 35. Пети самогласник.      

Р. Речевић

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

На данашњи дан, 28. августа 
1761. године, рођен је Сава Те-
келија, први Србин доктор права, 
предсједник Матице српске, до-
бротвор, племић, трговац, прав-
ник, филантроп и ктитор. Као при-
сталица Доситеја Обрадовића 
рано је дошао до закључка да је 
образовање главни замајац по-
кретања српског народа ка бољој 
будућности, а конкретан резултат 
је оснивање његове задужбине 
“Текелијанум”, Пешта 1838. годи-
не, у којој су се школовали сиро-
машни и најбољи ђаци и студен-
ти из свих крајева гдје су живјели 
Срби. У дубокој старости, са 77 

година, изабран је за доживотног 
предсједника Матице српске којој 
је поклонио личну библиотеку по 
којој је постала једна од најста-
ријих и најзначајнијих библиоте-
ка код Срба. Матици је поклонио 
и штампарију, а пред крај живо-
та, и цјелокупну имовину. Остало 
је забиљежено да је био против 
Вукове језичке реформе, јер је 
заступао славеносрпски језик у 
науци и књижевности. Гроб му се 
налази у цркви св. Петра и Пав-
ла у Араду, цркви коју је изградио 
његов прадједа Јован одмах по 
доласку у Арад 1698. године.       

Р. Р. 

ЗАНИМЉИВОСТИ

***
„Вјечити пакт о пријатељству између 
Краљевине Југославије и Царске Бугарске, 
потписан 24. јануара 1937. године, трајао је 
тек четири године. 

***
Човјек расте док не напуни двадесетак година. 

***
Први акваријум је дјело лондонског 
стаклоресца Ј. К. Греантола, а произведен је 
у току Првог свјетског рата, 8. октобра 1916. 
године. 

***
Реп кита је најјачи природни мотор који, 
израчунато је, има више од 500 коњских снага.

***
Енглески краљ Чарлс Други је 1677. године 
именовао француског племића Авремондеа 
гувернером Пачјег острва, бусена траве на 
рубу језера Сент Џемс у Лондону, с годишњом 
платом од 300 фунти.  

1749. - Рођен Јохан Волфганг 
Гете, њемачки писац                                 

1761. - Рођен Сава Текелија, 
први Србин доктор права                           

1849. - Аустријске трупе заузеле 
Венецију                                                                                              

1903. - Одржана Оснивачка скуп-
штина Кола српских сестара                      

1922. - У Њујорку емитован први 
рекламни оглас у свијету                                                                                                  

1942. - Умро Сава Шумановић, 
српски сликар                                                         

1975. - Француска послала војску 
и полицију на Корзику да угуше 
демонстрације на којима је тра-
жена аутономија. Французи су ку-
пили Корзику од Ђенове 1768. и 
од тада је дио француске државе 
изузев периода 1794 -1796, када 
је острво било под британском 
окупацијом. 
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Рјешење из прошлог броја: Сомалија, Теба, Сколс, 
Онаса, Ашар, малтер, Ива, а, аеродром, ха, Ромео, о, 
ара, луј, ат, вентил, Ана, кадет, Берн, линијски.

УВИЈЕК ИСТО 
Све се промијенило откако смо из социјализма прешли 

у капитализам.  
Једно је, ипак, остало исто - затвори су 

увијек - затвори. 

СТАЊЕ СТВАРИ   
Шта се ово дешава?! 

Нисмо црнци, али свеједно - црнчимо. 

СМЈЕХОТЕКА
Свашта умијем, али нешто не разумијем. 

Живот у Мртвом мору и буку у Тихом океану.

САМО ОПРЕЗНО
О каријеристима, улизицама и полтронима 

све најљепше!
Можда се кандидују на сљедећим изборима.  

О ЉУБАВИ 
Младалачка љубав је увијек лијепа и незаборавна. 

... Под условом да не постане бременита.

СИТИ СВЕГА 
Шта ће нама три оброка дневно?

Сити смо свега.  

Сјећање: Сава Текелија, племић и добротвор

П Р В И  С Р Б И Н  Д О К Т О Р  П Р А В А 

Хуманост без граница Текелијини мемоарски списи 
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Спорт Спорт

Ћaзим Чaмџић из Aeрo-клубa 
“Tузлa” пoбjeдник je Блaник 
купa у свeукупнoj пojeдинaчнoj 
кoнкурeнциjи, дoк je пoбjeдник 
у кoнкурeнциjи Рeпубликe Ср-
пскe Oгњaн Пeтрoвић из AК 
“Приjeдoр”. Пoбjeдници у eкип-
нoj кoнкурeнциjи нa oтвoрeнoм 
првeнству су члaнoви eкипe “Tр-
стeник”, нa Првeнству Рeпубликe 
Српскe члaнoви AК “Приjeдoр”, a 
нa првeнствимa Фeдeрaциje БиХ 
и БиХ eкипa AК “Tузлa”. Плaни-
рaнo je билo и учeшћe jeдрили-
чaрa из Слoвeниje и Сjeвeрнe 
Maкeдoниje, aли тo ниje билo 
мoгућe збoг eпидeмиoлoшкe си-
туaциje. Ипaк, нajвaжниje je дa је 
тaкмичeњe прoшло у нajбoљeм 

рeду и дa је бeзбjeднoст била 
нa првoм мjeсту, рeкao je дирeк-
тoр Купa Љубишa Aрaмaндa. 
Oн je дoдao дa сe у oквиру Блa-
ник купa oдржaвajу и oтвoрeнa 
првeнствa Рeпубликe Српскe 
и БиХ у eкипнoj и пojeдинaчнoj 
кoнкурeнциjи. Oргaнизaтoр тaк-
мичeњa je Aeрoклуб “Приjeдoр”, 

a гeнeрaлни 
п o к р o в и т e љ 

Грaд Приjeдoр. У имe грaдoнa-
челникa, тaкмичaрe je пoздрa-
виo Стeвицa Дрoњaк, шeф Oд-
сjeкa зa oбрaзoвaњe, здрaвствo, 
сoциjaлну зaштиту и НВO.
- Oвo je веома битнa спoрт-
скa мaнифeстaциja зa Грaд, 
a Грaдскa упрaвa нa чeлу сa 
грaдoнaчeлникoм нaстojи дa 
пoдржи свa спoртскa дeшaвaњa 
у Приjeдoру. Уз Блaник куп смo 
oд сaмoг пoчeткa, пoдржaвaмo 
гa сaд, a тo ћeмo рaдити и у бу-
дућнoсти - пoручиo je Дрoњaк.
У Приjeдoр сe пo пeти пут 

врaтиo Слoбoдaн Ђурoвић из 
Aeрoклубa “Tрстeник” из Србиje. 
Како је рекао, дрaгo му је штo je 
ту дa пoдржи Блaник куп кao тaк-
мичaр, aли и сa стручнe стрaнe.
- Oвo je jeднa oд нajстaриjих мa-
нифeстaциja oвe врстe, нa кoje 
сe рaдo oдaзивajу пилoти из рe-
гиoнa. Нaжaлoст, дoбaр диo тaк-
мичaрa ниje мoгao дa дoђe. Aли 
oни су нaм дaли пoдршку прeкo 
друштвeних мрeжa, иaкo физич-
ки нису ту - рeкao je Ђурoвић.
Кoрoнa je утицaлa нa свe сфeрe 
друштвa пa тaкo и на спoрт, кон-
статовао је Meхo Eмкић из Aeрo-
клубa „Tузлa“. Зaтo му је нaрo-
читo дрaгo штo јe Блaник куп 
ипaк oдржaн.
- Држи нaс eнтузиjaзaм и дo-
брo приjaтeљствo измeђу свих 
клубoвa у рeгиjи. To сe види пo 
oдзиву нa тaкмичeњa. Жeлимo 
дa oвo пoдржимo, дa oвo трaje 
и жeлимo сву срeћу нaшим при-
jaтeљимa из Aeрoклубa „При-
jeдoр“ - изjaвиo je Eмкић.
Нeкимa je oвo билo првo тaк-
мичeњe, пoпут Бoшкa Кoсићa, 
пилoтa Aeрoклубa „Приjeдoр“.
- Ja лeтим вeћ чeтири гoдинe. Зa 
мeнe, циjeлa пoeнтa oвих тaкми-
чeњa ниje пoбjeдa, вeћ дружeњe. 
Вaжнo je билo дa oдржимo Куп, 
дa пoкaжeмo дa мoжeмo дa очу-
вамо трaдициjу. Билa би штeтa 
дa сe oвo прoпусти - рeкao je Кo-
сић.
Пилoти сe тaкмичe у прeцизнoм 
слиjeтaњу jeдрилицe “Блaник 
13”, пo кojoj тaкмичeњe и нoси 
нaзив.

Одржан Блaник куп “Приjeдoр 2020”

JEДРИЛИЦE ЗAВЛAДAЛE НEБOM ИЗНAД ПРИJEДOРA

З. Ј. 
Вирус спријечио долазак пилота из Словеније и Сјеверне Македоније

Пилоти показали вјештину

Тријумф спорта над короном

Aeрoдрoм „Уриje“ у субoту je биo дoмaћин 15. Блaник купa 
„Приjeдoр 2020“, нa кojeм сe тaкмичилo 28 пилoтa jeдрилицa
 из Рeпубликe Српскe, Бoснe и Хeрцeгoвинe, тe Србиje и Црнe 
Гoрe. Пилoти су сe нaдмeтaли у прeцизнoм 
слиjeтaњу jeдрилицoм

- Упркoс 
епидемиолошкој 

ситуaциjи, успjeли смo 
и oвe гoдинe дa oдржимo 

нaш Блaник куп. Aли тaкви 
смo ми спoристи. Жeлимo дa 
oвo трaje и живи. Aeрoдрoм 
“Уриje" jeдaн је oд нajбoљих 
у БиХ и рeгиoну, a Aeрoклуб 

“Приjeдoр” jeдaн oд 
клубoвa сa нajбoгaтиjoм 

трaдициjoм - кaжe 
Aрaмaндa.
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Репортаже Репортаже

Њихово пријатељство траје 
од студентских дана. Наиме, 
упознали су се на факултету у 
Фочи. Данас су радне колеге, 
запослени у Центру "Сунце", а 
у слободно вријеме, како воле 
да кажу, боје наш Приједор. 
- Све је кренуло од једне бијеле 

учионице. Како бисмо украсили 
простор, лијепили смо постере 
и сличице, али то није било то. 
Размишљали смо шта бисмо 
могли да урадимо. Узели смо 
темпере и засукали рукаве. Мо-
рамо признати, нисмо ни пита-
ли Управу, већ смо кренули са 
радом. Водили смо се паролом 
"лакше тражити опроштај, него 
дозволу" и на сву срећу, када су 
видјели наш рад, похвалили су 
нас и рекли да наставимо даље 
- прича нам Шеатовић.
Данас су иза њих килограми 
потрошене боје и велики 
број ослика-
них зи-
дова и 
дје-

чијих соба. За неке радове је 
потребно неколико сати, а за 
неке неколико дана. 
- Ово је, прије свега, тежак 
физички рад. Бојимо бетон и 
фасадним бојама при чему 
велику помоћ имамо од колега 
који имају фирму која се бави 

лијепљењем и одр-
жавањем фасада. Има 
ту доста непознаница за 
нас, ми још учимо, сваки нови 
пројекат је нешто што морамо 
да савладамо. Оно што је нај-
битније, боје које користимо су 
отпорне на воду и сунце и дуго-
трајне су - додаје Стеван. 
Најбоља потврда за њихов рад 
је осмијех који добију најприје 
од дјеце, али и од нешто ста-
ријих када заврше свој посао. 
На љетној паузи, 

кажу, имали су више време-
на за веће пројекте. Почетком 
нове школске године чека их 
више обавеза, па ће се посвети-
ти оним мање захтјевним. Жао 
им је што ове године, због пан-
демије, није расписан међуна-
родни конкурс у оквиру пројек-
та "Приједор, град мурала", јер 
су планирали да предложе свој 
рад. Ако нису могли ове, поку-
шаће идуће године. Што је нај-
важније, планова имају много. 
Рад и труд ових позитивних мо-
мака увелико мијења животни 
простор, а знамо да мале ства-
ри највише значе. Са својим 
прибором стижу и у ваш дом, 
а јавити им се можете путем 
Фејсбук профила - Осликавање 

зидова Приједор. 

УПОЗНАЈТЕ ДЕФЕКТОЛОГЕ 
КОЈИ СЕ ИГРАЈУ БОЈАМА

Ликови из бајки већ неколико мјесеци красе бројне приједорске 
објекте захваљујући дефектолозима Стевану Шеатовићу 
и Милошу Бајићу, који имају исти хоби: осликавање зидова

Стеван Шеатовић и Милош Бајић, пријатељи и колеге с необичним хобијем

Приликом осликавања 
зида на Рударском 

факултету 
Најдража 

похвала им је од 
малишана

Уљепшали зид 
Дјечијег вртића "Радост"

Стеван:  сваки нови пројекат је нешто 
што морамо да савладамо

Милош: још много планова

М. Шодић

Објекат за производњу сокова у Томашици, најзахтјевнији пројекат до сада

- Сви су оду-
шевљени. Ми ни-

смо школовани умјет-
ници, можда на прву као 

мушкарци дјелујемо грубо, 
али сви се изненаде када за-
вршимо посао. Нико до сада 
није рекао да је лоше то што 
радимо и када је неко задо-

вољан, то нас мотивише 
за даљи рад - каже 

Стеван.
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Спорт Огласи

I

	 Град	Приједор,	са	сједиштем	у	Приједору,	Трг	ослобођења	бр.	1,	даје	
у	 закуп,	 јавним	 надметањем	 -	 прибављањем	 писмених	 понуда	 следећи	 по-
словни	простор:

-	 пословни	 простор	 у	 Приједору,	 ул.	 Милоша	 Обреновића	 бб,	 у	 приземљу	
објекта	Градске	тржнице,	укупне	површине	33	м2	и	то	за	обављање:
-	угоститељске	дјелатности	-	почетна	закупнина	износи	20	КМ/м2	без	ПДВ-а.

II

	 Учесник	на	јавном	надметању	-	понуђач	може	бити	свако	правно	или	
физичко	лице,	осим	лица	којима	то	закон	или	други	пропис	онемогућују.	
	 Учесник	је	обавезан	на	име	трошкова	поступка	уплатити	износ	од	50,00	
КМ	на	јединствени	рачун	трезора	града	Приједора	број:	562-007-00002668-05,	
а	доказ	о	уплати	приложити	уз	понуду.

III

	 Учесник	на	јавном	надметању	обавезан	је	да	понуди	најмање	почетни	
износ	закупнине,	те	да	у	понуди	наведе	и	следеће	податке:
	 -	 Име,	 очево	 име,	 презиме,	 ЈМБГ,	мјесто	 и	 адресу	 становања,	 број	
телефона,	име	и	презиме	опуномоћеника	-	ако	га	има	(ако	је	понуђач	физичко	
лице),
	 -	Тачан	назив	и	сједиште,	број	телефона,	МБ,	име	и	презиме	законског	
заступника	и	име	и	презиме	опуномоћеника	-	ако	га	има	(ако	је	понуђач	правно	
лице),

IV

	 Јавно	 надметање	 из	 претходних	 тачака	 овог	 огласа	 ће	 се	 одржати	
уколико	буду	поднесене	најмање	двије	писмене	понуде.

V

	 Писмене	понуде,	које	морају	бити	у	затвореним	омотима	(ковертама)	и	
означене	шифром	или	именом	или	називом	понуђача,	предају	се	непосредно	у	
службеним	просторијама	Града	Приједор	(писарница	-	канцеларија	бр.	13)	или	
шаљу	препорученом	пошиљком,	 на	 адресу	 Град	Приједор,	 Трг	 ослобођења	
бр.	1	у	року	од	15	дана	од	дана	објављивања,	са	назнаком:	ОДЈЕЉЕЊЕ	ЗА	
САОБРАЋАЈ,	КОМУНАЛНЕ	ПОСЛОВЕ	И	ЗАШТИТУ	ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ	И	
ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ	ПОСЛОВЕ	 -	ПРИЈАВА	НА	ОГЛАС	ЗА	ЗАКУП	ПО-
СЛОВНОГ	ПРОСТОРА,	НЕ	ОТВАРАЈ.

VI

Отварање	писмених	понуда,	 на	 које	могу	 приступити	 сви	 понуђачи	или	њи-
хови	опуномоћеници	са	потписаном	и	овјереном	пуномоћи,	одржаће	се	дана	
15.09.2020.	године	у	згради	Града	Приједор,	канцеларија		бр.	11,	са	почетком	у	
11	часова,	којом	приликом	ће	се	моћи	извршити	и	увид	у	све	понуде	и	осталу	
документацију.

	 	 	ГРАДОНАЧЕЛНИК
	 	 	 	 	 	 Миленко	Ђаковић

Број:	02	–	374	-	18/20
Датум:	25.	08.	2020.	године

	 На	 основу	 члана	 7.	 став	 1	 и	 2	 Закона	 о	 закупу	 пословних	 зграда	 и	
просторија	 ("Службени	лист	СР	БиХ“	бр.	 33/77,	 12/87,	 30/90	и	7/92)	 и	 члана	8.	
Правилника	о	поступку	јавног	надметања	за	продају	непокретности	у	друштвеној	
својини	("Службени	лист	СР	БиХ“	бр.	28/79),	Градоначелник	Града	р	а	с	п	и	с	у	ј	е

ПОНОВЉЕНИ О Г Л А С
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Екипа	ОФК	 „Брдо“	 слaви-
ла	 је	 са	 3:1	 над	 ФК	 „Ду-
браве“	 у	 утакмици	 трећег	
кола	Друге	лиге	Републи-
ке	 Српске	 -	 група	 Запад.	
Домаћи	 тим	 долази	 до	
водства	 већ	 у	 12.	минути	
голом	Каруповића.	„Брдо“	
је	 наставило	 са	 напади-
ма,	 али	 је	 то	 гостујућа	

екипа	 искористила,	 на-
правила	 котранадап	 и	
дошла	 до	 изједначења	
голом	 Вукајловића	 у	 29.	
минути.	 Но	 офанзива	
„Брда“	 је	 настављена,	
што	 се	 исплатило	 у	 43.	
минути	 кад	 Стегић	 враћа	
водство	домаћима.	У	дру-
гом	 полувремену	 било	 је	

још	 неколико	 шанси	 за	
„Брдо“,	 али	 коначни	 ре-
зултат	постављен	је	у	су-
дијској	 надокнади	 голом	
Радаковића.	 ОФК	 „Брдо“	
тренутно	 заузима	 сед-
му	позицију	 на	 табели	 са	
шест	освојених	бодова.	У	
наредном	колу	гостују	код	
„Слоге“	из	Српца.

ПОБЈЕДА НА 
ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ

ОФК „Брдо“

У	трећем	колу	Друге	лиге	
Републике	Српске	-	група	
Запад,	ФК	„Омарска“	је	са	
4:1	 славила	против	 „Про-
греса“	из	Кнежева.	Ништа	
није	 слутило	 да	 ће	 ово	
бити	коначан	резултат,	бу-
дући	да	је	гостујућа	екипа	
боље	 започела	 сусрет	 и	
након	 неколико	 прилика	
долазе	до	водства	од	1:0,	
голом	 Верића	 са	 бијеле	
тачке.	 Са	 овим	 резулта-
том	отишло	се	на	одмор.	У	

наставку	 меча	 „Омарска“	
креће	 још	 офанзивније,	
што	 је	 уродило	 плодом	 у	
73.	минути,	голом	Панића.	
Унаставку	 су	 обе	 екипе	
имале	 неколико	 шанси.	
Права	 драма	 услиједила	
је	 у	 посљедњим	 минута-
ма	 утакмице.	 У	 86.	 мину-
ти	 сусрета,	 голом	Бранка	
Росића	 „Омарска“	 прави	
резултатски	преокрет.	Че-
тири	 минуте	 касније	 Ро-
сић	 поново	 тресе	 мрежу	

„Прогреса“,	 а	 у	 судијској	
надокнади	 Росић	 поново	
погађа,	за	4:1,	три	бода	и	
хет-трик.	 Након	 ове	 утак-
мице	 „Омарска“	 заузима	
четврту	позицију	на	табе-
ли	 са	шест	 освојених	 бо-
дова.	 Наредни	 притивник	
им	 је	 екипа	 „Дубрава“,	
која	је	у	посљедњем	колу	
поражена	 од	 стране	ОФК	
„Брдо“	(3:1).

ХЕТ-ТРИК РОСИЋА 
ЗА ПОБЈЕДУ

ФК „Омарска“
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ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА ЦЕНТРАЛНОГ 
ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА 

ИЗМЕЂУ ДЕСНЕ ОБАЛЕ САНЕ И ДИЈЕЛОВА УЛИЦА 
КРАЉА ПЕТРА I ОСЛОБОДИОЦА, РАДНИЧКE И 

СРПСКИХ ВЕЛИКАНА 
– РАДНИ НАЗИВ „САНА Б-1“

 Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:

 • у просторијама Градске управе  Града Приједора (улаз 
за странке,  просторије Одјељења за просторно уређење, други 
спрат)

 • просторијама стручне организације „ROUTING“ d.o.o. 
Banjaluka , Ул. I Крајишког корпуса 16 Бањалука     

 • просторијама Канцеларије Мјесне заједнице Кокин град 
, Улица Краља Александра 20 Приједор 

 Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим 
суботе, недеље и државних празника у времену од 8 до 15 часо-
ва у периоду  од 14.08.2020.године до 14.09.2020.године.

 Нацрт Плана биће објављен и на web site-у Града При-
једора, www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 
55 Одјељења за просторно уређење Градске управе и у просто-
ријама „ROUTING“ d.o.o. Banjaluka , Ул. I Крајишког корпуса 16 
Бањалука)  могу се добити и усмена тумачења изложеног мате-
ријала Нацрта Плана. 

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 14.09.2020. 
год. свако физичко и правно лице може дати мишљење, при-
мједбе и приједлоге на материјал Нацрта и то: 

 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просто-
ријама у којима ће Нацрт Плана бити изложен 

 - доставити у форми дописа Одјељењу за простор-
но уређење Градске управе Града Приједор или на e-mail 
prostorno@prijedorgrad.org

Одјељење за просторно уређење

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Обавјештава се јавност да се излаже на јавни увид 

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ДИЈЕЛА ГРАДСКОГ 
ПОДРУЧЈА ПРИЈЕДОРА

ИЗМЕЂУ ДИЈЕЛОВА УЛИЦА СРПСКИХ ВЕЛИКАНА  И 
АЛЕЈE КОЗАРСКОГ ОДРЕДА

– РАДНИ НАЗИВ „КРАЈИНА – ЦЕЛПАК  Б-1“

 Нацрт Плана биће изложен на јавни увид у:

 • у просторијама Градске управе  Града Приједора (улаз 
за странке,  просторије Одјељења за просторно уређење, други 
спрат)

 • просторијама стручне организације ЈП „Завод за из-
градњу града“ Приједор, Ул. Милоша Обреновића 18Ц (хол на 
првом спрату),

 • просторијама Канцеларије МЗ Кокин Град, Приједор 
Улица Краља Александра 20    

 Нацрт Плана може се погледати сваки радни дан осим 
суботе, недеље и државних празника у времену од 8 до 15 часо-
ва у периоду  од 14.08.2020.године до 14.09.2020.године.

 Нацрт Плана биће објављен и на web site-у Града При-
једора, www.prijedorgrad.org. Такође, у канцеларијама бр. 53 и 
55 Одјељења за просторно уређење Градске управе и у просто-
ријама ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор, Ул. Милоша Об-
реновића 18Ц )  могу се добити и усмена тумачења изложеног 
материјала Нацрта Плана. 

 За вријеме трајања јавног увида, тј. све до 14.09.2020. 
год. свако физичко и правно лице може дати мишљење, при-
мједбе и приједлоге на материјал Нацрта и то: 

 - уписом у Књиге примједби које ће се налазити у просто-
ријама у којима ће Нацрт Плана бити изложен 

 - доставити у форми дописа Одјељењу за простор-
но уређење Градске управе Града Приједор или на e-mail 
prostorno@prijedorgrad.org

Одјељење за просторно уређење

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А
ГРАД  ПРИЈЕДОР

JУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ «РАДОСТ» ПРИЈЕДОР
Вука Караџића 21, Приједор, Тел./факс: 052/211-702, 

e-mail: vrticradostpd@gmail.com
Број: 674/20
Датум: 26.08.2020. године

На основу члана 16. и 17. Правилника о пријему дјеце у вртић и јаслице ЈУ 
Дјечији вртић „Радост“ Приједор, број: 138/19 од 07.03.2019. године и Одлуку о 
расписивању Конкурса, број: 673/20 од 26.08.2020. године, објављује се

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЈЕЦЕ У РАДНОЈ 2020/2021. ГОДИНИ

I

ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, уписује 14 дјеце у радној 2020/2021. старости 
од 10 мјесеци до 24 мјесеца.

II

Уз пријаву потребно је приложити (оригинал или овјерене копије):
1. Извод из матичне књиге рођених дјетета за које аплицирате за упис у вртић 
2. Извод из матичне књиге рођених дјеце ако се ради о вишечланим породицама 
3. Увјерење родитеља о степену инвалидности,

4. Извод из матичне књиге умрлих, ако се ради о самохраном родитељу,
5. Извод из матичне књиге рођених једног од родитеља који припада мањинским 
етничким заједницама,
6. Увјерење којим је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији 
додатак и матерински додатак,

III

Конкурс остаје отворен 8 радних дана од дана објављивања.
Пријаве се попуњавају у просторијама ЈУ Дјечији вртић „Радост“, ул. Вука 
Караџића број 21. 
О резултатима конкурса родитељи ће бити обавијештени путем спискова који ће 
бити истакнути на огласној табли ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор у ул. Вука 
Караџића 21, у року од осам (8) дана од дана затварања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НАПОМЕНА:
Родитељи су дужни приложити налазе специјалисте уколико их дијете посједује, 
о тјелесном и менталном здрављу дјетета, односно о његовим психофизичким 
способностима.

Директор,
Гордана Јекић
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Српске", број: 97/16, 36/19), члана 89. Статута Града Приједора ("Службени 
гласник Града Приједора", број: 12/17) и Одлуке о давању сагласности на Правилник 
о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, 
број: 02-40-3565/20 од 24.08.2020. године, градоначелник Града Приједора, р а с п и 
с у ј е:

Ј А В Н И    П О З И В
за додјелу подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП

1.Предмет 
 Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава привредним субјектима 
(привредним друштвима и самосталним предузетницима), који послују у оквиру об-
ласти унутар подручја прерађивачке индустрије или докажу пословну активност и 
приходе у оквиру дјелатности прерађивачке индустрије, у складу са Правилником о 
условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП (у 
даљем тексту: Правилник). 
Подстицај се одобрава за набавку нових машина, опреме и/или алата за потребе 
производних процеса, чиме се јача конкурентност МСП, и креирају нова радна мјеста. 
Пројекат додјеле подстицајних средстава се реализује из средстава Града Приједора, 
а у оквиру Пројекта општинског околишног и економског управљања (МЕГ) који подр-
жава и финансира Влада Швицарске, а проводи Развојни програм Уједињених нација 
у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ).
Додјела подстицајних средстава има за циљ повећање продуктивности и јачање кон-
курентности малих и средњих предузећа, гдје се кроз увођење нових технологија и 
технолошких процеса повећава број запослених код привредних субјеката,  и пружа 
подршка пословним субјектима на подручју града Приједора, као одговор на ново-
насталу ситуацију, усљед појаве нове болести (COVID-19) изазване вирусом корона 
SARS-CoV-2. 
Подстицајна средства ће се додјељивати као бесповратна средства за суфинанси-
рање-финансирање пројеката, по принципу рефундације средстава.

2.Износ средстава 
Износ подстицајних средстава који може бити одобрен у оквиру додјеле подстицајних 
средстава за јачање конкурентности МСП из Буџета Града Приједора, не може бити 
већи од 20.000,00 КМ (максимални износ гранта). Износ појединачног гранта не може 
бити већи од 65% укупне вриједности пројекта. Преостали износ мора бити суфи-
нансиран од стране корисника (учешће у висини минимално 35% укупне вриједности 
пројекта).
Укупна набавна вриједност производних нових машина, опреме и/или алата коју под-
носилац пријаве купује кроз програм подстицаја не може бити већа од 150.000 КМ.

3.Услови за додјелу подстицајних средстава пословним субјектима 
Поступак додјеле подстицајних средстава проводи Комисија за провођење поступка 
додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП (у даљем тексту: Ко-
мисија).

Да би се пријава/корисник квалификовао за додјелу подстицајних средстава, мора да 
испуњава све ниже наведене услове:
1) Спада у категорију малих и средњих предузећа ;
2) Регистрован за обављање дјелатности прије 30.08.2019. године;
3) Обавља своју пословну активност у оквиру области унутар подручја прерађивачке 
индустрије или докажу пословну активност и приходе у оквиру дјелатности прерађи-
вачке индустрије;
4) Има сједиште на подручју града Приједора;
5) Остварио позитивни финансијски резултат пословања у 2019. години;
6) Запошљава најмање једног запосленог радника на неодређено вријеме, укључујући 
и власника, ако се ради о самосталном предузетнику;
7) У склопу предложеног пројекта купује опрему, машине и/или алат чија вриједност 
није већа од 150.000,00 КМ;
8) Осигурао властито финансијско учешће у минималном износу од 35% од укупне 
вриједности предложеног пројекта;
9) Кроз предложени пројекат планира да запосли минимално 1 новог радника кроз Уго-
вор о раду (пуно радно вријеме), чије трајање не може бити краће од 6 мјесеци, (при-
хватљива су само запошљавања нових радника која су реализована након расписи-
вања Јавног позива за додјелу подстицајних средстава, а којима код истог послодавца 
није престао радни однос послије расписивања јавног позива. Под запошљавањем 
радника не подразумијева се продужење Уговора о раду или промјена Уговора о раду 
на одређено вријеме у Увогор о раду на неодређено вријеме);
10) Нема дуговања по основу обавеза које се односе на уплату пореза и доприноса и 
других пореских давања према прописима РС/БиХ;
11) Има ликвидан рачун код банке; 
12) Није добијао подстицајна средства по истом/сличном основу од Града Приједора 
у посљедње 2 (двије) године.

Да би доказали припадност циљаним дјелатностима, МСП морају имати регистровану 
претежну дјелатност у оквиру следећих дјелатности или докажу пословну активност и 
приходе у оквиру дјелатности прерађивачке индустрије:

4.Оцјена пријава
Све пријаве које задовоље услове прихватљивости (обавезне услове), ће бити 
оцијењене у складу са критеријумима датим у Правилнику.
Након завршеног оцјењивања свих пријава, Комисија дефинише ранг листу подно-
силаца пријава на основу остварених бодова и даје препоруку градоначелнику за 
додјелу подстицајних средстава.
Градоначелник доноси Закључак којим се дефинише коначна ранг листа оцијење-
них пријава.

5.Подношење пријава
За учешће на Јавном позиву потребно је доставити сљедећу документацију:
-Пријаву;
-Попуњену апликациону форму;
-Копију рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке 
радње;
-Обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатностима (копију), 
које издаје АПИФ. За самосталне предузетнике утврдиће се претежна дјелатност 
увидом у службене евиденције, односно Регистар предузетника Града Приједор;
-Копију потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ);
-Копију биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну (за 
2019. годину), овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или 
прописане обрасце за  предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
-Најмање једну копију понуде за набавку нове производне опреме, машине и/или 
алата, која је предвиђена пројектним приједлогом (у апликационој форми);
-Оригинал или овјерену фотокопију потврде о броју запослених издату од стране 
надлежне пореске управе или другог 
надлежног органа, не старију од мјесец дана (1 мјесец) прије подношења пријаве;
-Потписану изјаву овлаштеног лица, овјерену печатом фирме (образац у прилогу):
•о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореза и доприноса и других 
и др.);
•да је рачун банке ликвидан у тренутку подношења пријаве;
•да у последње двије године није добијао подстицајна средства од Града Приједора 
по истој врсти подстицаја; 
-Потписану изјаву овлаштеног лица, овјерену печатом фирме, о непостојању суко-
ба интереса и несудјеловању у коруптивним радњама (образац у прилогу).

Сва документа се достављају као копије или оригинали или овјерене копије. Уко-
лико се достављају као копије, по захтјеву комисије, оригинале или овјерене копије 
ће бити потребно доставити на увид. Додатна документација може се тражити у 
складу са потребама оцјене пријава.

6.Рок за достављање пријава
Пријава са пратећом документацијом се подноси до 25.09.2020. године, у шалтер 
сали Градске управе Приједор. 
Пријава се доставља у једном оригиналном примјерку. На подношење пријава 
плаћа се административна такса у износу од 2,00 КМ. Апликациона форма се по-
пуњава електронским путем. Апликациона форма попуњена руком неће бити при-
хваћена.
Сви пријавни обрасци и Правилник су доступни на Инфо пулту Градске управе Гра-
да Приједора и на веб страници Града Приједора www.prijedorgrad.org.    

7.Обавезе 
Подносиоци пријава препоручени за склапање уговора о додјели подстицајних 
средстава за суфинансирање-финансирање пројекта, дужни су да у року од 15 
дана од дана пријема обавјештења доставе сљедећу документацију:
-увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореза и доприноса и 
других и др.), не старију од мјесец дана (1 мјесец);
-потврду банке о ликвидности рачуна, не старију од петнаест (15) дана.

Уколико у датом року не достави тражене документе, сматраће се да је под-
носилац пријаве одустао од процедуре додјеле подстицајних средстава, те Ко-
мисија на основу остварених бодова може предложити сљедећег кандидата 
за склапање Уговора о додјели подстицајних средстава за суфинансирање-
финансирање пројекта.
Градска управа Приједор ће са изабраним корисницима закључити Уговор, 
којим се детаљно регулишу права и обавезе потписника. 

8.Остале напомене
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.
Изабрани корисници су дужни да омогуће надлежним Одјељењима Градске 
управе контролу намјенског трошења подстицајних средстава и увид у сву по-
требну документацију у наредна 24 мјесецa од дана закључења Уговора. 
Обрасци: Пријава, Апликациона форма, Изјаве и Правилник о условима и на-
чину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, доступни 
су на интернет страници Града Приједор www.prijedorgrad.org.
За додатне информације сви заинтересовани подносиоци пријаве могу се 
обратити Одјељењу за привреду и пољопривреду на бројеве телефона: 
052/245-138, 052/245-155 и 052/ 245-142.

Број: 02-40-3565/20

Датум : 24.08.2020. године

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                              Миленко Ђаковић
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На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-
публике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града Приједора ("Служ-
бени гласник Града Приједора", број:12/17) и Одлуке о давању сагласности на 
Програм реализације средстава за развој привредних субјеката на подручју града 
Приједора у 2020. години, број: 02-40-3564/20 од 24.08.2020. године, градоначел-
ник Града Приједора, р а с п и с у ј е:

Ј А В Н И    П О З И В
за подношење пријава за реализацију Програма за развој при-
вредних субјеката на подручју града Приједора у 2020. години

I – ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава из Буџета Града При-
једор за 2020. годину, за предузетнике и привредна друштва који имају сједиште 
на подручју града Приједора, незапослена лица са ЗЗЗРС - Филијала Приједор - 
Биро Приједор, кроз сљедеће мјере:

-Мјера I: Подстицај за самозапошљавање незапослених лица и женско предузет-
ништво;
-Мјера II: Подстицај за запошљавање нових радника и високообразованих кадро-
ва до 35 година старости;
-Мјера III: Подстицај за подршку увођењу стандарда (сертификација).

II – УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, 
ДОКУМЕНТА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ И ИЗНОСИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Услови за додјелу подстицајних средстава дефинисани Програмом за развој при-
вредних субјеката на подручју града Приједора у 2020. години (у даљем тексту: 
Програм) по мјерама су сљедећи:
Мјера I: Подстицај за самозапошљавање незапослених лица и женско пред-
узетништво

Право на кориштење подстицајних средстава за самозапошљавање и женско 
предузетништво имају незапослена лица која су у периоду од 01.09.2019. године 
до 30.09.2020. године регистровала занатско-предузетничку радњу или привред-
но друштво и која испуњавају услове дефинисане Програмом, и то:
-да су као незапослена лица била на евиденцији Завода за запошљавање Репу-
блике Српске, Филијала Приједор - Биро Приједор;
-да су први пут регистровали пословну дјелатност, као основно занимање, за коју 
траже подстицај;
-да су доставили бизнис-план за идеју са којом се самозапошљавају; 
-да редовно измирују обавезе по основу јавних прихода од датума регистрације.
Подстицај за самозапошљавање не могу остварити подносиоци пријава који су:
-користили подстицај за исту или сличну дјелатност, по овом основу од стране 
Града Приједора у претходне 3 године;
-ако се баве дјелатностима кућне радиности, трговине и угоститељства, произ-
водње оружја, муниције и друге војне опреме, као и дувана и дуванских производа.
Уз пријаву се прилажу сљедећа документа:
-потврда Завода за запошљавање РС, Филијала Приједор -Биро Приједор, којом 
се потврђује да је подносилац био пријављен на евиденцији, прије самозапошља-
вања;
-попуњен бизнис план;
-копију Рјешења о регистрацији привредног друштва или предузетника;
Подносиоци пријава који су испунили услове Програма и препоручени за додјелу 
подстицајних средстава, прије потписивања уговора треба да доставе сљедећа 
документа:
-увјерење о измиреним пореским обавезама и 
-потврду банке са јасно видљивим бројем рачуна или копију Уговора са банком о 
отварању и вођењу трансакционог рачуна.

Корисник средстава је обавезан регистровану дјелатност обављати најмање 1 (јед-
ну) годину, од потписивања Уговора, којим ће бити регулисане и остале обавезе 
корисника (између осталог и присуство обуци за унапређење пословања - IYB) и 
даваоца средстава.

Максималан износ подстицајних средства по пријави, зависно од врсте дјелатно-
сти, износи:
-до 3.000.00 КМ за услужне и остале дјелатности и
-до 8.000,00 КМ за производне дјелатности и прерађивачку индустрију, пољопри-
вредну дјелатност, грађевинарство - за области: специјализовани грађевински ра-
дови (електроинсталациони радови, увођење инсталација водовода, канализације, 
гаса и остали грађевински инсталациони радови, завршни грађевински радови и 
остале специјализоване грађевинске дјелатности) и за информационо-комуникаци-
оне технологије за области: рачунарско програмирање, савјетовање и припадајуће 
дјелатности и информационе услужне дјелатности. 

Мјера II: Подстицај за запошљавање нових радника и високообразованих ка-
дрова до 35 година старости

Право на кориштење подстицајних средстава за запошљавање нових радника и ви-
сокообразованих кадрова до 35 година старости, имају привредна друштва и пред-
узетници, који су у периоду од 01.09.2019. године до 30.09.2020. године запослили 
једног или више радника и који испуњавају услове Програма.
Општи услов за додјелу подстицајних средстава послодавцима за овај подстицај 
је да новозапослене раднике пријаве на пуно радно вријеме од 8 (осам) радних 
сати, а сви остали детаљи и остале обавезе корисника и даваоца средстава ће се 
регулисати уговором.
Уз пријаву се прилаже сљедећа документација:
-Копија рјешења о регистрацији привредног друштва или предузетника;
-Копија потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ);
-Копију биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну овјерен 
од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или прописане образце за 
предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
-Потврду/е Завода за запошљавање РС - Филијала Приједор-Биро Приједор, којом 
се потврђује да је подносилац Пријаве запослио лице/а са евиденције овог завода 
и о времену проведеном на евиденцији;
-Увјерење Пореске управе РС - ПЦ Приједор са списком запослених радника на 
којем се налазе и запослени радници за која се траже подстицајна средства;    
-Копија/е Уговора о раду са запосленим радницима за које се траже подстицајна 
средства, са копијама образаца ПД 3100 из Пореске управе о пријави радника (уго-
вор на одређено или неодређено радно вријеме у минималном трајању од 6 мјесе-
ци - остали типови уговора као што су нпр. Уговор о дјелу, Уговор о пробном раду 
и сл. нису прихватљиви) - вријеме достављеног Уговора и образца ПД 3100 мора 
одговарати времену пријаве радника на Увјерењу Пореске управе РС-ПЦ Приједор 
са списком запослених радника;

Подносиоци пријава који су испунили услове Програма и препоручени за додјелу подстицајних 
средстава, прије потписивања уговора треба да доставе сљедећа документа:

-увјерење о измиреним пореским обавезама и 
-потврду банке са јасно видљивим бројем рачуна или копију Уговора са банком о отварању и 
вођењу трансакционог рачуна.

Уколико у датом року (назначеном у Обавјештењу) корисник не достави тражена документа, сма-
траће се да је одустао од процедуре за додјелу подстицајних средстава, Комисија ће препоручити 
следећег корисника са листе, на основу остварених бодова.

Право на додјелу подстицајних средстава немају:
-Јавна предузећа, јавне установе, субјекти који се финансирају из буџета Града и/или Републике, 
односно који су у већинском власништву Града и/или Републике;
-Привредна друштва и предузетници која запошљавају лица којима је код истог послодавца пре-
стао радни однос у задњих 12 мјесеци.
Код додјеле средстава водиће се рачуна о укупном броју запослених радника и у складу са тим 
предложиће се подстицај за број радника и износ средстава.
Овим подстицајем један послодавац може поднијети захтјев за запошљавање максимално 7 неза-
послених особа, без обзира на стручну спрему.
Подстицајна средства, зависно од стручне спреме новозапослених радника и типа Уговора о раду, 
износе:
-до 4.000 КМ - по једном запосленом раднику са ВШС ВСС Мр и Др за Уговор о раду на неодређено 
вријеме;
-до 3.500 КМ - по једном запосленом раднику са ВШС ВСС Мр и Др за Уговор о раду на одређено 
вријеме у трајању од најмање 12 мјесеци;
-до 1.500 КМ - по једном запосленом раднику са ВШС ВСС Мр и Др за Уговор о раду на одређено 
вријеме у трајању од најмање 6 мјесеци;
-до 3.200 КМ - по једном запосленом раднику са ССС за Уговор о раду на неодређено вријеме;
-до 3.000 КМ - по једном запосленом раднику са ССС за Уговор о раду на одређено вријеме у 
трајању од најмање 12 мјесеци;
-до 1.300 КМ - по једном запосленом раднику са ССС за Уговор о раду на одређено вријеме у 
трајању од најмање 6 мјесеци;
-до 3.000 КМ - по једном запосленом раднику са НК, ПК, КВ и ВК за Уговор о раду на неодређено 
вријеме;
-до 2.800 КМ - по једном запосленом раднику са НК, ПК, КВ и ВК за Уговор о раду на одређено 
вријеме у трајању од најмање 12 мјесеци;
-до 1.100 КМ - по једном запосленом раднику са НК, ПК, КВ и ВК за Уговор о раду на одређено 
вријеме у трајању од најмање 6 мјесеци.

Мјера III: Подстицај за подршку увођењу стандарда (сертификација)

Право на кориштење подстицајних средстава за увођење стандарда имају привредна друштва, 
предузетници те удружења, задруге и физичка лица која обављају пољопривредну производњу, 
а која су са овлаштеном сертификацијском кућом ,у периоду од 01.09.2019. године до 30.09.2020. 
године, провели поступак сертификације или ресертификацијеи ако задовољавају сљедеће усло-
ве, и то:
-да су на вријеме поднијели Пријаву за подстицај са документацијом дефинисаном овим програ-
мом;
-да имају регистровано сједиште/пословну јединицу на подручју града Приједора;
-да пољопривредну производњу обављају на подручју града Приједора.

Уз пријаву се прилаже сљедећа документација:
-копија Рјешења о регистрацији дјелатности;
-копија Потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ);
-копија потврде о упису у Регистар пољопривредних газдинстава (достављају само физичка лица);
-копија уговора са ангажованом овлаштеном сертификацијском кућом (достављају сви)
-доказ о извршеној уплати средстава - банковни извод (достављају сви)
-копија добијеног сертификата (достављају сви).

Подносиоци пријава који су испунили услове Програма, прије потписивања уговора треба да до-
ставе сљедећа документа:
-увјерење о измиреним пореским обавезама и 
-потврду банке са јасно видљивим бројем рачуна или копију Уговора са банком о отварању и 
вођењу трансакционог рачуна.

Уколико у датом року (назначеном у Обавјештењу) корисник не достави тражена документа, сма-
траће се да је одустао од процедуре за додјелу подстицајних средстава, а Комисија ће препоручити 
сљедећег корисника са листе, на основу остварених бодова.

III – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА

Сви пријављени пословни субјекти који испуњавају услове Програма ће бити оцијењени у складу 
са дефинисаним критеријима и бодовном листом за сваку мјеру.

IV – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава по наведеним мјерама је 30.09.2020. године. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити предмет разматрања.
Документација  се подноси  у шалтер сали Градске управе Приједор. Уз пријаву се прилаже доку-
ментација прописана Јавним позивом, као и доказ о уплаћеној такси у износу од 2,00 КМ.
Пријавни образац, као и сви други обрасци и Јавни позив могу се преузети на Инфо пулту, као и на 
веб страници Града Приједора www.prijedorgrad.org

V – РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА

Одлуку о додјели подстицајних средстава доноси градоначелник, на основу приједлога именоване 
Комисије.

VI – OБАВЕЗЕ

Градска управа ће са изабраним корисницима закључити Уговор, којим се детаљно регулишу права 
и обавезе потписника, у трајању од најмање 12 мјесеци, од дана потписивања Уговора.
Приликом закључивања Уговора са Градом, корисници су дужни доставити средство обезбјеђења 
- бјанко мјеницу.
Изабрани корисници су дужни да омогуће надлежним одјељењима Градске управе контролу на-
мјенског трошења подстицајних средстава и увид у сву потребну документацију у наредних  12 
мјесеци од дана закључења Уговора. 

VII – ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

За све додатне информације, заинтересовани се могу обратити Одјељењу за привреду и пољопри-
вреду Градске управе Приједор (први спрат зграде Градске управе Приједор, канцеларије број 15 и 
16) или на бројеве телефона: 052/245-137 и 052/245-142.

Број: 02-40-3564/20

Датум: 24.08.2020. године
 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миленко Ђаковић
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МИРЈАНА 
(Драгутин) 
ДЕСНИЦА
(1939 - 2020)

Четрдесетодневни помен дајемо 29.8.2020. 
у 10:30 на Градском православном гробљу.

Породица Десница

13945

КРИСТИНА ТУБИН
(8.1.1988 - 30.8.2014)

Драга наша Тино!
Сјећамо се твог звонког смијеха, твоје ведрине, 

твог веселог лица. Стално мислимо на тебе. Сва-
ки дан те видимо и чујемо у сјећањима. Волимо 

те пуно!!! Ти си наш анђео чувар.
Твоји баба Пава и деда Миле

13941

КРИСТИНА ТУБИН
(8.1.1988 - 30.8.2014)

Драга наша Тино!
Увијек си са нама. Видимо те у сну, у сјећању, у 

звијездама и мјесецу. 
Твоја душа бдије над нама. Твој осмијех лебди у 

нашим очима. Заувијек је ту.
Твоји: Маја, Свјетлана, Владо

13941

Тужно сјећање на нашег драгог супруга, 
оца и дједа

СРЕТЕНА ЂУКИЋА
(2012 - 2020)

Вријеме које је прошло, није донијело заборав 
већ захвалност и сјећање на тебе.

С љубављу, тугом и поносом остаћеш вољен и 
никад заборављен.

Твоји најмилији: Данка, Маја, Никола, Софија и 
Младен

13946
Дана 2.9.2020. навршава се тужна година 

како је престало да куца срце нашег драгог

МИРКА МУДРИНИЋА
(1940 - 2019)

Бол и туга се не мјере временом, већ празнином која је остала 
за тобом. Сјећање на тебе вјечно ће трајати.

Твоји: супруга Нада, син Милан, снаха Бранкица, унуци Марко и Никола
13948

In memoriam

МИРКО 
МУДРИНИЋ
(1940 - 2019)

Остаћеш увијек са нама у нашим срцима. 
Ожалошћени: свастика Вера Мирковић са 

сином Владимиром и унуком Виктором 
и породица Паравиња: Ђуро, Слађа и Влатка

13948

Посљедњи поздрав нашем вољеном деди

БОРКО (Николе) ЈЕЛИЧИЋ
(26.08.1948 - 24.08.2020)

Твоји најмилији

13954

Навршава се седам тужних и болних дана 
од смрти мога јединог и вољеног сина 

БОШКА

Старој мајци остала је само туга и бол 
до краја живота.

Драги сине, нека ти је вјечна слава и хвала.
Твоја мајка Милева

13955

БОШКО ВУЈИЧИЋ

Твоју доброту и племенитост чуваћемо зау-
вијек у нашим срцима.

Почивај у миру, драги брате.
Сестра Радана са породицом

13955

In memoriam

НИКОЛА РАУШ
31.08.1990 – 
31.08.2020

Немања, Никола 
и Рајка

СЛИКЕ 
ЧИТУЉА 
ЧУВАМО 

40 
ДАНА

Огласе и 
читуље 

примамо 
сваког 

радног дана 
од 

08-15 часова
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Дана 1.9.2020. године навршава се тужна година 
откад није са нама наша драга, непрежаљена

БРАНКА КАЛАЈЏИЋ
(1946 - 2019)

Ево прође година, а туга и бол остају. Празнина у срцу која је на-
стала након твог одласка, подсјећа нас ко и што си била у нашим 

животима.
Вјечно ће те чувати од заборава твоји најмилији: син Мишо, кћерка 

Снежана, снаха Бојана, зет Боро, унучад Немања и Вања

13938

Дана 20.8.2020. године престало је да куца племенито срце нашег 
вољеног супруга, оца, дједа и таста

БОШКА ВУЈИЧИЋА
(1958 - 2020)

У суботу, 29.8.2020. у 10:30 часова обиљежићемо седмодневни 
помен и посјетити његову вјечну кућу на гробљу Пашинац.

Недостају нам очи твоје плаве, анђеле наш. Заувијек ћеш остати 
наш херој, снага, узор и сигурност.

Постоји љубав коју смрт не прекида.
Твоји: супруга Нада, кћерке Јелена и Славица, 

унучад Ана, Лука и Матија и зет Дамир 13949
У четвртак, 20. августа 2020. заувијек нас 
је напустио наш драги отац, дјед и свекар

ДУШАН АЈДАРИЋ
(1937 - 2020)

Драги наш деда, заувијек ћеш бити у нашим мислима 
и вјечно ћемо те носити у срцу.

Син Бранислав, унук Марко, унука Јована и снаха Снежана

13943

Дана 29.8.2020. навршава се 40 тужних дана 
како нас је напустио 

МИРКО БАТАЗ
(1950 - 2020)

Посљедњи поздрав од супруге Ане, синова Горана и Зорана, унука 
Немање и Огњена и снахе Зорице

13939
Дана 28.8.2020. године навршава се 28 година 

од смрти нашег оца и дједа

МАРКА ДАКИЋА
Из  Г. Ламовите

Драги наш родитељу, све ове године које су прошле, 
нису те ставиле у заборав.

Твој син Миленко, кћерке Перса и Нада, унучад: Жељко, Жељка,
 Горица, Николина, Мирјана, Бојана и Ранко 13944

Дана 1.9.2020. навршава 
се година дана од смрти 
моје никад прежаљене 

сестре

БРАНКЕ 
КАЛАЈЏИЋ

Утјехе нема, заборав не постоји за оне 
који те искрено воле, а за мене постоје 

само сузе, туга и бол. 
Твоја сестра Мира са породицом

13942

Дана 1.9.2020. 
навршавају се четири го-
дине од смрти мог брата

ДРАГАНА 
САРАЈЛИЋА

С љубављу и 
поштовањем.
Брат Милан 

са породицом
13950

Дана 29.8.2020. навршава 
се година дана од смрти 

наше драге мајке

НЕВЕНКЕ 
МАЈСТОРОВИЋ

Драга мајко, хвала ти на свему што си чинила 
за нас. Бол и туга у срцу вјечно остају.

Твоје кћерке: Славица, Душа, Милена, Гордана 
са породицама

13940

Навршава се година дана 
од смрти моје сестре

НЕВЕНКЕ 
МАЈСТОРОВИЋ
Сјећање, бол и туга 

вјечно остају у мом срцу.
Сестра Драгица

 с породицом
13940

Навршава се година дана 
од смрти

НЕВЕНКЕ 
МАЈСТОРОВИЋ
Драга Нено, успомену 
на тебе чуваћемо са 

љубављу и поштовањем.
Снаха Мира с породицом

13940
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Фудбалски клуб „Коза-
ра“ из Доњих Орловаца, 
у знак сјећања на једа-
наест својих фудбале-
ра, одржао је у недјељу 
традиционални Мемо-
ријални турнир. Миомир 
Кесић, члан Управе ФК 
„Козара“, подсјетио је да 
је ријеч о 22. по реду тур-
ниру који је организован 
у складу са могућности-
ма Клуба.

- Ми смо мали клуб, али 
са душом. За наше зала-
гање да одржимо сјећање 
на погинуле колеге, доби-
ли смо признање Града 
на двадесету годишњицу 
Меморијала - рекао је 
Кесић додајући да Клуб 
постоји 45 година и да, 
углавном, окупља дјецу 
локалног становништ-
ва са циљем да се баве 
спортом и живе здрав жи-

вот.
Владимир Стакић, пред-
сједник Градског фудбал-
ског савеза, рекао је да 
је ово лијепа традиција 
која би требало да се 
настави, да не би биле 
заборављене  жртве које 
су дате за одбрану Репу-
блике Српске.

- Овдје сам први пут у 
својству представника 
Градског фудбалског са-
веза. Често сам био као 
гледалац или учесник. 
Вјерујем да ће Турнир 
и даље бити дио актив-
ности овог малог клуба 
који не заборавља своје 
бивше чланове - рекао је 

Стакић.
Прије почетка Турни-
ра служен је парастос, 
а бројне делегације, 
међу којима и учесници 
Турнира, те породице 
погинулих бораца по-
ложили су вијенце и запа-
лили свијеће на спомен-
обиљежје. На Турниру 

су, поред домаћина ФК 
„Козара“, учествовали ФК 
„Гомјеница“ те „Брзи“ из 
Буснова, који су одигра-
ли по једно полувријеме 
утакмице, не придајући 
важност томе ко је био 
бољи.

СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ ФУДБАЛЕРЕ
Одржан 22. меморијални турнир у Доњим Орловцима

П. Ш. 

У спортском дијелу одигране су три утакмице. „Козара“ је била боља од ФК 
„Брзи“ (1:0), и „Гомјенице“ (3:2) након извођења пенала, и освојила је прво мје-
сто. Друга је била „Гомјеница“, а трћепласирана екипа „Брзи“.

„Рудaр Приjeдoр“ сa 1:0 слaвиo je 
прoтив „Звиjeдe 09“, у дeрбиjу трeћeг 
кoлa Првe лигe Рeпубликe Српскe. 
Иaкo сe рaди o двиje квaлитeтнe eки-
пe, утaкмицa ниje билa прeтjeрaнo 
узбудљивa, приje свeгa збoг чињeни-
цe дa je вeликa врућинa узрoкoвaлa 
вeoмa тeшкe услoвe зa игрaњe. У 
првoм пoлуврeмeну виђeнe су сaмo 
двиje приликe „Рудaрa“ и jeднa дoмaћe 
eкипe. Ипaк, у нaстaвку сусрeтa „Ру-
дaр“ крeћe oфaнзивниje, штo je дaлo 
рeзултaтa у 77. минути, кaда Кoвaчe-
вић пoгaђa зa 1:0 и нoвa три бoдa зa 

приjeдoрски тим. Била је ово утакми-
ца без претјеране атрактивности, што 
због тешких временских услова што 
због чињенице да играчи обје екипе 
нису претјерано ризиковали у дербију, 
оцјена је тренера „Рудара“ Бориса Са-
вића. Ипка, задовољан је побједом, 
додајући да су заслужено славили, те 
да је „Рудар“ играо боље. „Рудaр При-
jeдoр“ трeнутнo зaузимa трeћe мjeстo 
нa тaбeли сa сeдaм oсвojeних бoдoвa. 
Нaрeдни прoтивник бићe им „Aлфa“ из 
Moдричe.

Прва лига Републике Српске

ФК „Рудар Приједор“

Jуниoрскa сeлeкциja „Ру-
дaр Приjедoрa“ сa 3:0 сaв-
лaдaлa je eкипу бaњaлучкoг 
„Жељeзничaр Спoрт Tимa“, 
у oквиру трeћeг кoлa Oмла-
динскe премиjeр лигe Босне 
и Херцеговине  У-19. Tимe 
je прeкинут првенствени 
„пoст“, jeр су зa млaдe „ру-
дaрe“ oвo први oвoсeзoнски 
бoдoви. Првo пoлувриjeмe 
прoшлo je бeз гoлoвa. Aли у 
другoм пoлуврeмeну другa 
причa, гдje Пaвлoвић пoсти-
жe двa гoлa, a Сaџaк jeдaн, 
сa пeнaлa. Oвaj пут бoљe 
су искoриштeнe ствoрeнe 
шaнсe, кojих je билo и у 
првa двa кoлa, оцjeнa je 
трeнeрa Срђaнa Maрjaнo-

вићa. Слeдeћи прoтивник je 
„Oлимпик“, и ту ћe сe трaжи-
ти нoвa пoбjeдa, jeр рaди сe 
o eкипи сличнoг квaлитeтa, 
кaжe Maрjaнoвић. Укoликo 
сe ту, и у мeчу нaкoн тoгa, 

нaпрaви дoбaр рeзултaт, 
у свe нaрeднe утaкмицe 
улaзићe сe сa мaњим oп-
тeрeћeњeм, смaтрa трeнeр 
jуниoрa „Рудaрa“.

JУНИOРИ „РУДAРA“ СA 
TРИ ГOЛA ДO TРИ БOДA

Омладинска премијер лига БиХ

Прoтeклoг викeндa у Витeзу je 
oдржaнa тркa Прeмиjeр лигe 
Бoснe и Хeрцeгoвинe у дисци-
плини успoн. Синишa Лукић, 
члaн Бициклистичкoг клубa 
“Кoзaрa”, пoнoвo je бриљирao, 
oсвojивши злaтну мeдaљу у 
jуниoрскoj кoнкурeнциjи. Oд-
личaн je биo и њeгoв клупски 
кoлeгa Дaмjaн Ступaр, кojи 
je oсвojиo срeбрo. Пoсao зa 
приjeдoрскe бициклистe ниje 
биo нимaлo лaк, jeр je риjeч 
o зaхтjeвнoj стaзи дугoj 10,5 
килoмeтaрa. Mлaди бици-
клисти нeкo вриjeмe ћe дa 
oдмaрajу, нaкoн низa дoбрих 
рeзултaтa, будући дa слиjeди 
пaузa у тaкмичeњимa.

ЛУКИЋУ ЗЛATO,
 СTУПAРУ СРEБРO

Бициклизaм:

Прва побједа младих „Рудара“ БК "Козара"
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