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Вакцинација против сезонског грипа 
требало би да почне крајем  октобра. 
Већ сада је потражња за овом вакцином 
по домовима здравља већа у односу на 
претходне године. Стручњаци то тумаче 
појачаним опрезом грађана који не желе 
да се, у вријеме пандемије вируса корона, 
на јесен боре и са сезонским грипом. 

веома је важна, нарочито заВакцинација против сезонског грипа 

ризичне групе грађана

Потписани уговори о 
стипендирању практичне наставе 
ученика стручних школа 

Академија 
политичке 
одговорности 
МЛАДИ 
ПОЛИТИЧАРИ У 
СКУПШTИНСКИM 
КЛУПAMA

Књига „Тимар и 
тимарски родови“

ЈЕДИНСТВЕН 
ЗАПИС О 

ИСТОРИЈИ 
НАРОДА ТИМАРА



2. 18. септембар 2020. “Козарски вјесник”

Актуелно Актуелно

- То ће зависити и од Инсти-
тута за јавно здравство РС и 
Фонда, који их набављају. Од 
колега епидемиолога чула 
сам да је потражња за вакци-
ном доста већа по домовима 

здравља. 
Сходно 

томе, 
и ја 

сам тражила већу количину 
за категорије које су осло-
бођене плаћања, надајући се 
већем одзиву, јер мислим да 
ће га бити. Што се тиче Дома 
здравља и комерцијалних 
вакцина, кренули смо у про-
цес набавке. Наше грађанст-
во биће о томе благовремено 
обавијештено - рекла је др 
Отковић. 
Од почетка школске године, 
због вируса корона у изола-

цији је било 14 ученика прије-
дорских основних и средњих 
школа, те три просвјетна рад-
ника, подаци су с почетка ове 
седмице. Ученик Машинске 
школе који је био позитиван 
на вирус корона, у уторак се 
вратио на наставу  заједно са 
својим школским друговима, 
потврђено је у ХЕС-у. Школе 

су, према ријечима Отковиће-
ве, озбиљно прихватиле мје-
ре Института за јавно здрав-
ство РС. Она лично је, као 
епидемиолог, имала састанак 
на ту тему са активима ди-
ректора основних и средњих 
школа. 
- Појаснили смо неке ства-
ри и упутила сам их у начин 
провођења дезинфекције, 
мада то они раде јако добро. 
Прецизирали смо начин ко-

муникације у случају да се 
нешто деси, да то буде што 
једноставније. Генерално гле-
дајући, за сада су директори 
школа задовољни, мада се 
дешава да неки од ученика 
не носе маске при доласку 
школу - каже др Отковић.
Према упутама Института за 
јавно здравство РС у Бања-

луци, маске су обавезне за 
долазак дјеце у школу. Пре-
порука је да се носе на часу.
- За сада иду само препору-
ке. Нема ништа званично од 
Института да се маске носе 
на часу. То је чисто препорука 
и добра воља сваког дјетета, 
које је пунољетно, и млађег 
ученика, уколико родитељ то 
дозвољава - каже др Отко-
вић.  

ПОВЕЋАНА ПОТРАЖЊА ЗА ВАКЦИНОМ 
ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА

Хигијенско-епидемиолошка служба 

М. З. 

 Пoлaзници Aкaдeмиje 
пoлитичкe oдгoвoрнo-
сти пoсjeтили су Скуп-
штину грaдa Приjeдoрa, 
гдje су, oсим рaзгoвoрa 
сa прeдсjeдникoм 
грaдскoг пaрлaмeнтa 
и грaдoнaчeлникoм, 
имaли прилику дa сe и 
сaми oкушajу у улoзи 
oдбoрникa. У скупш-
тинскe клупe сjeли су 
млaди пoлитичaри из 
дeвeт пaртиja и дoбили 
прилику дa видe кaкo 
изглeдa jeднo скупш-
тинскo зaсjeдaњe, кaкo 
учeствoвaти у диску-
сиjaмa, тe пoстaвљaти 
oдбoрничкa питaњa. Oд 
17 пoлaзникa Aкaдeмиje 
пoлитичкe oдгoвoрнo-
сти, њих 14 нaшлo сe нa 
кaндидaтским листaмa 
нa прeдстojeћим лoкaл-
ним избoримa, рeклa je 
Mурисa Maрић, изврш-
ни дирeктoр Удружeњa 
грaђaнa „ДOН“, кoje je 
рeaлизoвaлo Акaдe-
миjу.
- Зa мнoгe oд њих oвo 
je jeдинствeнa приликa 
дa видe кaкo изглeдa 
сjeдити у скупштинским 
клупaмa. Дa сe упoз-
нajу сa oбaвeзaмa и 
oдгoвoрнoстимa кoje их 
чeкajу нaкoн 15. нoвeм-
брa, aкo буду изaбрани 
зa oдбoрникe - рeклa je 
Maрићeвa.
Прeдсjeдник грaдскoг 
пaрлaмeнтa Ajдин Me-

шић пoздрaвиo je oр-
ганизoвaњe oвaквe 
aкaдeмиje, изрaзивши 
зaдoвoљствo штo je у 
мoгућнoсти дa угoсти 
нoви нaрaштaj пoли-
тичaрa, зa кoje oчeкуje 
дa ћe дaти дoпринoс 
дaљeм рaзвojу грaдa. 
- Смaтрaм дa je oвo jaкo 
кoриснo, jeр су прoш-
ли нeкoликo мoдулa 
eдукaциje. Свe штo су 
нaучили, трeбaло би 
и дaљe дa примjeњуjу 
у свoм будућeм рaду - 
рeкao je Meшић.
Сa пoлaзницимa Акaдe-
миje рaзгoвaрao је и 
грaдoнaчeлник При-
jeдoрa Mилeнкo Ђaкo-
вић, кojи je пoручиo дa 
je упрaвo eдукaциja o 
oдгoвoрнoсти у пoли-
тичкoj кoмуникaциjи 
кључнa кaкo би сe из-
бjeглa пoлитичкa прe-
вирaњa, пoпут oних кoja 
су пoгoдилa Приjeдoр 
у пoсљeдњe двиje гo-
динe. 

- Нaдaм се дa ћe пo-
слиje oвих избoрa дa сe 
стaбилизуje пoлитич-
кa сцeнa у Приjeдoру. 
Тoмe сe oви млaди 
људи учe, дa култу-
ру гoвoрa прилaгoдe 
oбjeктивним пoтрeбaмa 
и стaњу друштвa. 
Очeкуjем дa ћe извући 
мнoгe пoукe из Акaдe-
миje и дa ћe тaквa пoли-
тичкa сцeнa дjeлoвaти 
стaбилниje, у склaду 
сa интeрeсимa грaдa 
Приjeдoрa и Рeпубли-
кe Српскe - изjaвиo je 
Ђaкoвић.
Прojeкaт Aкaдeмиje 
пoлитичкe oдгoвoр-
нoсти рeaлизуje сe 
зaхвaљуjући пoдршци 
прoгрaмa БХРИ, кojи 
спрoвoди Meђунaрoднa 
oргaнизaциja зa миг-
рaциje уз финaнсиjску 
пoдршку Aмeричкe 
aгeнциje зa мeђунaрoд-
ни рaзвoj.

МЛАДИ ПОЛИТИЧАРИ У 
СКУПШTИНСКИM КЛУПAMA

Академија политичке одговорности

Рјешењем Окружног привредног суда у При-
једору покренут је претходни поступак за 
утврђивање услова за отварање стечајног 
поступка над приједорским рибњаком “Са-
ничани”. Пред Мирком Марчетом из Козарс-
ке Дубице, који је именован за привременог 
стечајног управника, је задатак да утврди да 
ли постоји разлог за отварање и вођење сте-
чајног поступка. У међувремену, стечајном 
дужнику забрањено је да без сагласности 
привременог стечајног управника располаже 
покретном и непокретном имовином, новча-
ним средствима и правима стечајног дужни-
ка. Мјере појединачног принудног извршења 
покренуте против стечајног дужника привре-
мено се обустављају, а излучна и разлучна 
права повјерилац не може остварити у прет-

ходном поступку. 
“Позивају се повјериоци да привременом 
стечајном управнику без одгађања саопште 
које мјере обезбјеђења на предметима имо-
вине стечајног дужника захтијевају, слиједом 
чега је потребно навести предмет на којем се 
захтијева мјера обезбјеђења, врста и основ 
настајања права обезбјеђења, као и обез-
бијеђено потраживање. Повјериоци који про-
пусте да дају саопштење или то својом криви-
цом одуговлаче, не могу против привременог 
стечајног управника по питању права обез-
бјеђења остварити права на накнаду штете, 
осим ако докажу да је привремени управник 
знао за постојање права обезбјеђења”, наво-
ди се у рјешењу.

У Приједору су пот-
писани уговори о сти-
пендирању 13 ученика 
Машинске и Електро-
техничке школе, који 
похађају практичну 
наставу у локалним 
предузећима. Ријеч је 
о пројекту “Про-посо”, 
а уговоре су потписали 
поменуте школе, Град 
Приједор и Удружење 
“Прогрес”. Ученици твр-
де да им је практична 
настава од великог зна-
чаја, јер све што науче 
у школским клупама, 
имају прилику да при-
мјене у пракси.
- Много ми ово значи. 
Све што научим у те-
орији, то научим и у 
пракси - рекао је Огњен 
Ивић, ученик приједор-
ске Машинске школе.
Ученици ће добијати 
стипендију у износу од 
око 150 КМ на мјесеч-
ном нивоу. Ово је један 
од начина да се стиму-
лише практична наста-
ва, али и да ученици 
одмах након завршене 
средње школе буду 
спремни за тржиште 

рада.
- Из наше школе пет 
ученика стипендира 
Удружење “Прогрес”, 
а једног ученика Град 
Приједор. Желим да се, 
у име ученика и роди-
теља, захвалим Удру-
жењу и Граду Приједо-
ру, али и предузећима 
која су прихватила 
наше ученике - истакла 
је Дијана Шобот, дирек-
тор Машинске школе.
С њом се слаже Дра-
гоја Мијић, директор 
Електротехничке шко-
ле, који подсјећа да је 
ова образовна устано-
ва већ годинама дио 
пројекта “Про-посо”.
- Сваке године се по-
већава број ученика 
који се стипендирају 
путем овог пројекта, 
који је веома значајан. 
На овај начин ученици 
се подстичу да уписују 
занатска занимања - 
додао је он.
Једанаест ученика сти-
пендираће Удружење 
“Прогрес”, а два Град 
Приједор. Вриједност 
Пројекта је око 8.000 

КМ.
- Пројекат обухвата 
два сегмента. Један је 
суфинансирање пра-
ктичне обуке и струч-
них оспособљавања 
за младе, незапосле-
не особе, а други сег-
мент је стипендирање 
извођења практичне 
наставе за ученике 
средњих стручних шко-
ла - изјавио је Елвир 
Чаушевић, координа-
тор пројекта “Про-по-
со”.
Град Приједор и Удру-
жење “Прогрес” већ 
годинама имају добру 
сарадњу, потврдио је 
градоначелник Прије-
дора Миленко Ђако-
вић. Ово је, како каже, 
начин да се смањи не-
запосленост.
- Ови пројекти говоре 
да се Град Приједор 
бори за свако радно 
мјесто и вјерујем да 
ћемо тако наставити и 
даље - додао је он.
Пројекат “Про-посо” 
проводи се у 10 регија 
у Босни и Херцеговини.

Потписани уговори у оквиру пројекта “Про-посо”

СТИПЕНДИЈЕ ЗА 13 УЧЕНИКА

Специјалиста епидемиолог др Милица Отковић, начелник Хигијенско-
епидемиолошке службе Дома здравља Приједор, потврдила је да вак-
цину против сезонског грипа можемо очекивати до краја октобра

НОСИТИ МАСКЕ КАКО ТРЕБА 

Милица Отковић поручује да маске или правилно 
носимо или их не носимо никако. Маска треба по-

крити нос, браду, односно комплетан тај дио 
лица. Без обзира да ли је ријеч о памуч-
ној или медицинској маски, носи се само 
неколико часова. Памучне се перу и об-
авезно пеглају, оне медицинске бацају у 
отпад. У школама би требало постојати 
мјесто гдје се, након употребе, одла-
жу маске, каже Отковићева и апелује 
на суграђане да их не бацају на цесту 
или слична мјеста.

Приједорском рибњаку пријети стечај

Независне новине

Др Милица Отковић

З. Ј.

Б. Дакић
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Тим поводомТим поводом

Замјеник предсједника ГрО ДНС 
Приједор Златко Ритан рекао је, 
на конференцији за медије, да 
је Странка пребродила тежак 
период, као и да су Приједор 
погодиле политичке турбулен-
ције, али да грађани заслужују 
да имају подршку Владе РС, као 
и других институција у БиХ. Он 
је нагласио да је недопустиво 
да било ко пријети и условљава 
грађане Приједора због поли-
тичког опредјељења. Ритан је у 
свом излагању рекао да ослонац 
за друштво треба да буде про-
наталитетна политика, додајући 
да ако млади буду одлазили из 
Приједора, све што се ради неће 
имати сврху.
- ДНС ће се у наредном пери-
оду борити за изградњу нових 
вртића, али ћемо стварати про-
стор у градском буџету како би 
за сву дјецу  Приједора бора-
вак у вртићу био бесплатан. Та-
кође, у буџету требамо пронаћи 
средства да се свим основцима 
обезбиједе уџбеници - рекао је 
Ритан. 
Он је додао да Приједор има 
властито превозничко пред-
узеће, те да треба радити на 
томе да ученици и пензионери 
имају бесплатан јавни превоз, 
као и неке социјалне категорије. 
По његовом мишљењу, једно од 
рјешења за задржавање младих 
је додјела плацева на градском 
грађевинском земљишту мла-
дим брачним паровима како би 
лакше ријешили стамбено пи-
тање. Ритан је поручио да ће 
ДНС у Приједору наставити са 
изградњом комуналне инфра-
структуре, прије свега  канали-
зационе мреже, те да ће завр-

шетак канализације у Туковима 
и Гомјеници бити приоритет. Он 
је рекао да се очекује завршетак   
водоводног пројеката „Црно вре-
ло“ те да ће у наредне четири 
године настојати реализовати 
водоводни систем “Томашич-
ка језера“. Индустријска зона у 
Чиркин пољу је, такође, један 
од пројеката чију реализацију је 
најавио Ритан. Он се осврнуо и 
на причу о обилазници, рекав-
ши да пројекат постоји, али да 

је годинама изостајала воља да 
то буде заједнички пројекат свих 
институција у РС. Према њего-
вим ријечима, директор Путева 
РС Ненад Нешић дао је обећање 
да ће изградња обилазнице 
ускоро бити покренута. Оливера 
Брдар Мирковић, потпредсјеник 
ГрО  ДНС Приједор, рекла је да 
је ова странка у претходном пе-
риоду, као дио власти у Приједо-
ру, урадила  много тога, те да се 
ради о позитивном периоду за 

развој града. Она је додала да 
не бјеже од критике, јер увијек 
може боље, али да неке ствари 
Град није могао да ради сам. 
- Све оне неоправдане критике 
које долазе од неких политичких 
партија, којима се жели дегради-
рати све што смо урадили, доста 
говоре о онима који их упућују. 
Заједно с нама су вршили власт. 
Током година било је начина да 
они који сада критикују, предуз-
му кораке и допринесу рјеша-

вању проблема које сад истичу 
као искључиву грешку ДНС-а - 
изјавила је Брдар Мирковићева.  
Она је додала да су грађани 
Приједора равноправни са свим 
грађанима РС, да своја пра-
ва могу остваривати као и сви 
други, те да их нико не може 
уцјењивати. Осврнула се и на 
однос појединих медија који, по 
њеном мишљењу, константно 
негативно извјештавају о чла-
новима ДНС-а, рекавши да је 
неопходно објективно извјеш-
тавање како би грађани добили 
право стање ствари. Валентина 
Совиљ, одборник у Скупштини 
града, нагласила је да су млади 
незаобилазан и важан фактор у 
политици ДНС-а. Клуб одборни-
ка ове странке давао је подршку 
младима, гласајући за средства 
у буџету за бројне пројекте: од 
спорта, образовања, култруног 
живота и НВО сектора, рекла је 
Совиљева. 
- Млади у ДНС-у знају да смо ми, 
нешто старији, увијек ту уз њих. 
Али знају и то да својим млади-
ма покушавамо да наметнемо 
обавезу одговорности према 
свакој изреченој ријечи и јавном 
ставу. Учимо да је квалитет тај 
који на крају бира и који одлу-
чује. Бити само млад и није нека 
референца, ако иза тог младог 
човјека не стоји знање - навела 
је Совиљева. 
Она је додала да млади треба 
да преузму одговорност, а да су 
они искуснији ту да им покажу да 
треба да остану у Приједору и 
раде на развоју свог града.

ПОЧЕЛО 
АНКЕТИРАЊЕ 

ГРАЂАНА У 
МЈЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА
 

У приједорским мјесним зајед-
ницама проводи се анкетирање 
грађана о томе шта је наjпотреб-
није у њиховом насељу.
- Биће обухваћено свих 49 мјес-
них заједница. Након анкете, 
регионалне канцеларије мјесних 
заједница ће сачинити извјеш-
тај у којем ће се представити 
шта је то најпотребније у свим 
мјесним заједницама. На овај 
начин Градска управа Приједор 
још је транспарентнија према 
грађанима, јер знамо да слије-
ди планирање буџета за наред-
ну годину и самим тим буџет 
желимо приближити потребама 
грађана, како би им омогућили 
квалитетнији живот - рекао је 
Дарко Стојановић, шеф Одсјека 
за мјесне заједнице.
Анкетирање ће трајати до 25. 
септембра.

Седам политичких партија 
подржало је СНСД-овог канди-
дата за градоначелника При-
једора, Далибора Павловића. 
Ово је један од значајнијих 
политичких догађаја у овом 
граду, сматра Милорад Додик, 
предсједик СНСД-а. Како каже, 
Приједору требају промјене и 
млади људи који ће водити овај 
град. 
- Треба нам динамика и синер-
гија, требају нам млaди људи 
који имају визију и да град по-
ставе на сасвим друге основе, 
да он буде широко отворен. 
Након побједе, Влада Репу-

блике Српске ће доћи овдје да 
потпише уговор са Градом и у 
Приједору ћемо изградити све 
оно што је неопходно - истакао 
је он.
Потписници коалиционог спо-
разума поручују да свака про-
мјена добро дође, а како они 
сматрају, СНСД-ов кандидат за 
градоначелника има енергију и 
визију за развој Приједора. Вје-
рују да ће 16. новембра слави-
ти побједу.
- Ово је четврти пут да прису-
ствујем промоцији градоначел-
ника у Приједору. Честитам 
господину Павловићу и његовој 

конструктивности да окупи ово-
лики број партија. Ово је вели-
ка подршка и надам се да ћемо 
16. новембра заједно славити - 
рекао је предсједник ДЕМОС-а, 
Недељко Чубриловић.
Његово мишљење дијели и 
први човјек Уједињене Српске, 
Ненад Стевандић.
- Павловић има енергију и бр-
зину да покрене Приједор. Од 
2018. године ово је град са нај-
већим бројем исељених поро-
дица. Политика која је довела 
до тога, треба да се повуче - 
сматра он.
Далибор Павловић се захва-

лио на подршци и указаном 
повјерењу, које ће, нада се, и 
оправдати.
- Нашим грађанима желимо да 
понудимо нов концепт. Једно-
ставно, морамо да се вратимо 
нашим грађанима од којих се 
претходна власт отуђила и да 
овом граду, заједно са Владом 
РСдонесемо неке нове пројек-
те, како би грађане задржали у 
Приједору - изјавио је он.
 Коалициони споразум са при-
једорским СНСД-ом потписали 
су СП, СПС, Уједињена Српска, 
ДЕМОС, НДП и Прва СДС. 

НЕДОПУСТИВО УЦЈЕЊИВАЊЕ ГРАЂАНА 
ЗБОГ ПОЛИТИЧКОГ ОПРЕДЈЕЉЕЊА

Демократски народни савез

Б. Дакић

СЕДАМ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА У КОАЛИЦИЈИ
Подршка СНСД-овом кандидату за градоначелника

Б. Дакић

Са састанка

З. Ј.
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Тим поводом Тим поводом

Око тридесет воћара у сриједу 
навече тракторима је настави-
ло акцију дезинфекције јавних 
површина и саобраћајница на 
ширем подручју града и у на-
сељима Брезичани, Омарска, 
Козарац и Љубија, као дио Тима 
за дезинфекцију градског Штаба 
за ванредне ситуације. Златко 
Ритан, шеф овог тима, рекао је 
да је ово наставак активности из 
претходног периода. 
- Радимо дезинфекцију јавних 
површина, путева, тротоара, зе-
лених површина. Покушавамо у 
највећој могућој мјери сузбити 
пандемију и тако помоћи нашим 
грађанима. Ово је редовна ак-
тивност коју ћемо наставити и у 
наредном периоду, у зависности 
од кретања пандемије. Надам 
се да ће то бити што рјеђе, али 
смо спремни да радимо и сва-
кодневно - рекао је Ритан. 
Воћар Далибор Јовић, секре-
тар Удружења воћара града 
Приједора, каже да се у акцију 
укључила већина приједорских 
воћара. 

- Ово је темељна акција де-
зинфекције током које ћемо 
настојати да дезинфикујемо 
што више градских улица. Од 
почетка сам у овим акцијама, 
као воћар и волонтер, са ато-
мизером на леђима и уз помоћ 
трактора - рекао је Јовић и на-
гласио да ће, пошто се доста 
воћара одазвало акцији, обићи 
што шире подручје града.
- Распоређени смо у неколико 
група, у Приједору нас има де-
сетак, а екипе имамо у Љубији, 
Козарцу, Омарској и Брезичани-
ма. У акцији се користи 30-так 
машина - рекао је Јовић.
Подсјетимо, Тим за дезинфек-
цију јавних површина и устано-
ва састао се ове седмице како 
би договорили план дјеловања у 
наредном периоду. Констатова-
но је да располажу са довољно 
људског и техничког капацитета 
и спремни су за рад на терену. 
Кренуло се са дезинфекцијом 
јавних површина, које ће бити 
третиране једном седмично. 
Када буде потребе, вршиће се 

прање улица хлором уз помоћ 
цистерни. Као и у протеклом пе-
риоду, вршиће се дезинфекција 
јавних установа. Поред воћара, 
на располагању је и омладина 
града Приједора. Они су заједно 
са комуналцима и ватрогасцима 
претходних мјесеци обављали 
квалитетан посао. 
- У протеклом периоду имали 
смо 15 екипа које су вршиле 
дезинфекцију јавних површина 
и трудили смо се да покријемо 
шире подручје града - рекао је 
Младен Марјановић, предсјед-
ник Удружења воћара града 
Приједора. 
- Волонтерски центар који у 
оквиру Омладинског савјета 
Приједор броји 60 младих, и 
даље остаје активан и доступан 
Градском штабу за ванредне 
ситуације. Ми смо се одазвали 
и чекамо наређења шефа Тима 
за дезинфекцију - додао је Радо-
ван Ђаковић, секретар ОСП-а. 

Тридесетак воћара у акцији 
дезинфекције града и 

околних насеља

Са подручја Приједора у про-
теклом рату за стварање Репу-
блике Српске живот је дало 657 
бораца. Зора Петровић је 1992. 
године изгубила мужа који је као 
припадник Војске РС погинуо на 

Грабежу.
- И данас смо без икаквих 
сазнања о мом мужу. Трагаћемо 
и даље за њим. Са породицом 
живим у Приједору. Сналазимо 
се како знамо и умијемо - рекла 

је она. 
У Републици Српској још увијек 
се трага за 1.651 несталих бо-
раца и цивила, рекла је Здравка 
Карлица, предсједник Органи-
зације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих ци-
вила Приједор. 
- Након протеклог рата, у При-
једору се и данас трага за 135 
несталих бораца и цивила. На-
жалост, како ради Институт за 
нестала лица БиХ, нема неке 
наде. Пронађено је више не-
сталих Бошњака зато што се 
Србима више судило. Овај број 
непронађених српских цивила и 
бораца је посљедица непроце-
суирања Хрвата и Бошњака. То 
је велика неправда према срп-

ском народу, јер је ове године 
само један Србин пронађен пу-
тем Института за нестала лица 
БиХ - додала је она. Минутом 
ћутања одата је почаст преми-
нулом љекару Универзитетског 
клиничког центра у Бањалуци, 
Приједорчанину Марку Пекији, 
чији је отац Зоран погинуо у ми-
нулом рату. Обиљежавању Дана 
погинулих и несталих бораца 
и цивила РС присуствовале су 
бројне делегације.

ОБИЉЕЖЕН ДАН ПОГИНУЛИХ И НЕСТАЛИХ БОРАЦА И ЦИВИЛА РС

Помагали су старијима у набав-
ци намирница и лијекова. Када 
затреба, вршили дезинфекцију 
јавних површина и установа. 
Сложни и јединствени, како каже  
Радован Ђаковић, секретар и 
члан Управног одбора ОСП-а, 
притекли су у помоћ онима који-
ма је она најпотребнија. - У сва-
кој несрећи, што кажу, изроди се 
и нешто добро. Зближили смо 
се, повезали с људима, чак се 
и данас чујемо са нашим корис-
ницима. Реакције са терена су 
позитивне и, што је најважније, 
одговорно смо приступили свим 
задацима - додао је он. 
Младе Приједорчане ни корона 
није омела у планираним актив-
ностима. Организовали су акцију 
добровољног давања крви у 
сарадњи са Савезом студената 
Рударског факултета Приједор. 
Успјешно су реализовали обуку 
у оквиру пројекта “Активирај се, 

покрени се”, такмичење за мла-
де и обиљежили Међународни 
дан младих. Све то уз пошто-
вање прописаних мјера и препо-
рука, каже Срђан Шобот, пред-
сједник ОСП-а. 
- Организовали смо камп мла-
дих на Хајдучким водама, гдје 
смо радили на изради још три 
идеје, које ћемо имплементи-
рати на подручју града, а све у 
оквиру пројекта “Активирај се, 
покрени се”. Такође, са пројек-
том уређења парка уз канал Бе-
река пријавили смо се на јавни 
позив Градске управе за избор 
најповољнијег пројекта, који ће 
побољшати положај младих - 
рекао је он. 
До краја године у плану је отва-
рање ПРОНИ Омладинског клу-
ба у просторијама ОСП-а.

ВОЛОНТЕРСКИ ЦЕНТАР 
НА УСЛУЗИ 

ГРАЂАНИМА

М. Шодић

Служењем парастоса, паљењем свијећа и полагањем вијенаца на централни 
градски споменик борцима Oдбрамбено-отаџбинског  рата “За крст часни”, у 
Приједору је обиљежен 15. септембар - Дан погинулих и несталих бораца и 
цивила Републике Српске

Још увијек се трага за 135 несталих бораца и цивила 

Здравка Карлица: пронађено 
више несталих Бошњака зато 
што се Србима више судило

Зора Перовић и данас 
трага за својим мужем 

Грађани Приједора, нарочито они старији, у јеку пан-
демије вируса корона могли су да рачунају на помоћ 
младих људи, окупљених у волонтерском центру 
Омладинског савјета Приједор. Данас овај центар 
броји 46 омладинаца који су у сваком моменту на 
располагању Градском штабу за ванредне ситуације 
и нашим суграђанима

М. ШодићМ. З. 
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Друштво Друштво

- Очекивала сам разне нападе, али 
ово је заиста тешки безобразлук . 
Ради се о томе да је мени у прошли 
уторак ујутро пријављена пукотина на 
плафону у једној просторији  вртића 
„Ђурђевак“. Одмах сам то пријавила 
Одјељењу за стамбено-комуналне 
послове у Градској управи и отишла 
на терен да погледам о чему се ради. 
То је једна пукотина на ригипс плочи 
плафона. Дјеца су одмах премјештена 
у другу просторију, а већ око 13 часо-
ва, истог дана, стигао је  грађевински 
инспектор, прегледао то и најавио да 
ће послати мајсторе како би видјели о 
чему се ради - каже Јекићева. 
Мајстори су дан касније скинули ри-
гипс плоче, а испод је остала шпер-
плоча. Фотографија те шперплоче 
појавила се, каже Гордана Јекић, на 
друштвеним мрежама. Неће одустати 
од тога да ствари истјера начистац, 
како би они који су ово осмислили, фо-
тографисали и писали, били санкци-
онисани, истиче Јекићева. Неко мора 
одговарати због злоупотребе дјеце у 
политичке сврхе, сматра директорица 
приједорског вртића.
- Неко је усликао нешто у другој фази 
скидања плафона и то искористио да, 
чак, наведе да се обрушио плафон. 
Ако је рад мајстора  који скидају плоче 
обрушавање плафона, не знам шта да 
вам кажем. Вјероватно се ради о још 
једном политичком атаку, али заиста 
апелујем, како на новинаре, тако и 
на грађане, да дјецу не мијешају у то. 
Упорно говорим да је ријеч о осјетљи-
вој категорији, о дјеци и нема смисла 
да се они мијешају с политиком. Зато и 
нећу одустати од истине - категорична 
је Гордана Јекић која је потврдила да 

су  радови у вртићу на Уријама на са-
нацији просторије  почели јуче. Иначе, 
конкурс за пријем 52 дјеце у објекте вр-
тића, који је расписан у прошли петак, 
биће завршен данас (петак) а резулта-
ти ће бити познати наредне недјеље. 
У прилог конкурсу иде чињеница да у 
овом вртићу није забиљежен ни један 
случај короне. Пријем дјеце обавља се 
у складу са препорукама Института за 

јавно здравство РС и надлежног град-
ског и републичког штаба.
- Уколико нема обољелих, а код нас 
их, хвала Богу, није било, дозволиће 
нам број од 25 малишана у групи. Сад 
чекамо ту одлуку Института за јавно 
здравство РС, односно Кризног штаба 
РС. Надамо се да ће она бити добра 
по нас. Уколико све буде повољно, 
извршићемо упис дјеце која ће сад 
конкурисати, а уколико дође до по-
горшања епидемиолошке ситуације 

у наредих десетак дана,  наравно да 
нећемо моћи склапати те уговоре - 
прецизирала је Јекићева.
У шест објеката дјечијег вртића „Ра-
дост“ тренутно је збринуто око 200 
малишана, мада уписаних има 350. У 
пуном капацитету, до појаве пандемије 
вируса корона, у  вртићу је боравило 
460 малишана. 

Директорица Вртића „Радост“ оштро 
реаговала на писање друштвених мрежа

На подручју Полицијске 
управе Приједор задржано 
је задовољавајуће стање 
безбједности, оцијењено је 
на редовној конференцији 
за новинаре на којој су пре-
зентовани резултати рада за 
август. Сретоја Вујановић, 
начелник ПУ Приједор, ре-
као је да су у прошлом мје-
сецу на подручју ове управе 
контролисана и евиденти-
рана 43 мигранта. Након од-
луке Владе Унско-санског 
кантона о забрани превоза 
миграната у тај кантон, по-
већано је њихово присуство 
на међуентитетској линији, 
али и појачан ангажман по-
лиције на праћењу мигрант-
ске кризе.
- Полицијски службеници 
ПУ Приједор, путем надлеж-
них полицијских станица, 
Крупа на Уни и Нови Град, 
те с комплетним ресурсима 
којим располаже ова упра-
ва, активно прате стање 
безбједности на наведеном 
подручју. Обилазимо те-
рен уз магистралу и дио по 
дубини територије те том 
приликом проводимо мјере 
и радње с циљем заштите 
личне и имовинске безбјед-
ности наших грађана, од-
носно заштите и личне без-
бједности и миграната које 
затекнемо на том подручју 
- рекао је Вујановић.
Он је додао да је у августу 
евидентирано 80 кривичних 
дјела. Укупна расвијетље-
ност пријављених кривич-
них дјела износи 91 одсто, 

а по непознатом починиоцу 
70 одсто. Вујановић је по-
себно издвојио ангажман 
полицијских службеника на 
расвјетљавању кривичних 
дјела општег криминалите-
та, усмјерених према имо-
вини грађана. У августу је 
број ових кривичних дјела, у 
односу на упоредни период 
прошле године, смањен за 
44 одсто. У том контексту 
истакао је расвјетљавање 
тешке крађе у Омарској у 
којој је отуђено око 13.000 
марака. Осумњичени су 
ухапшени, а пронађен је 
и дио украденог новца, те 
предмети купљени од плије-
на. Случај тешке крађе је 
под надзором Окружног ту-
жилаштва у Приједору којем 
ће бити поднесен извјештај 
против починиоца. Такође 
ни током туристичке сезо-
не, мада је због епидемио-
лошке ситуације било мање 
долазака, није било тежих 
кривичних дјела. Горан Ми-
кановић, начелник Сектора 
криминалистичке полиције, 
рекао је да је надлежном 
тужилаштву поднесено 68 
извјештаја против 67 лица, 
међу којим су и три ма-
лољетника. 
- Највише почињених кри-
вичних дјела општег крими-
налитета је из области имо-
винских деликата, 28, што 
су 22 кривична дјела мање у 
односу на упоредни период 
. Крађа и тешких крађа било 
је 14 у односу на 36 из истог 
периода прошле године. 

Расвијетљеност кривичних 
дјела против имовине по НН 
извршиоцу износи 50 одсто 
- рекао је Микановић. 
Марио Милашин, начелник 
Сектора полиције, рекао је 
да је у августу забиљежено, 
чак, 50 одсто мање прекр-
шаја јавног реда и мира који 
се односе на просјачење. У 
области безбједности сао-
браћаја у прошлом мјесе-
цу евидентирано је укупно 
3.057 прекршаја.
- Евидентиране су 84 са-
обраћајне незгоде или 36 
мање у односу на упоредни 
период. Двије саобраћајне 
незгоде биле су са погину-
лим лицима, четири с тешко, 
а 17 са лакше повријеђеним 
и 61 незгода са материјал-
ном штетом - навео је Мила-
шин и нагласио да је у овом 
периоду реализовано више 
акција из области безбјед-
ности саобраћаја, с акцен-
том на брзину и алкохол. 
Милашин је апеловао на 
све учеснике у саобраћају 
да поштују саобраћајна пра-
вила и прописе,  нарочито у 
непосредној близини школ-
ских установа и на путним 
правцима на којима се у 
већем броју крећу ученици. 
Начелник Вујановић је по-
звао возаче да посебну па-
жњу обрате на бициклисте 
и пјешаке ван насељених 
мјеста, нарочито у периоду 
када долази до смањене 
видљивости у саобраћају. 

Полицијска управа Приједор
ПОЈАЧАНО ПРАЋЕЊЕ 
МИГРАНТСКЕ КРИЗЕ

У посљедње вријеме на 
подручју Приједора све је 
учесталија појава непозна-
тих особа које пензионери-
ма нуде масажере и друге 
производе. Потврдила је 
ово Муриса Марић, извршни 
директор Удружења грађана 
«ДОН», упозоривши најста-

рије суграђане да не насје-
дају на овакве понуде.
- У питању је продаја маса-
жера, од врата до врата, а 
пензионери, мислећи да ће 
им та справа помоћи, купују 
јако скупе производе, који 
им, заправо, нису од кори-
сти - додала је она.

Дуговања према “Водово-
ду”, “Комуналним услугама”, 
“Топлани” и “Електродистри-
буцији” проблеми су због 
којих се Приједорчани нај-
чешће обраћају Удружењу 
за заштиту потрошача. 
- Сва ова предузећа су при-
бјегла опоменама, а касније 
и најригорознијим мјерама, 
а то је искључење потроша-
ча са мреже. То је нешто што 
још увијек није уређено у на-
шем систему и не поштује 
се једногодишња застара. 
У већини ових предузећа 
практикују репрограме, које 
пензионери не могу плаћати 
- изјавила је Марићева.
Она је додала да је охра-
брујуће то што је свијест по-
трошача о њиховим прави-
ма на вишем нивоу у односу 
на претходни период.

М. З. 

М. З. 

Б. Дакић

- Тврдње које су се појавиле на друштве-
ним мрежама, према којима се у објекту 
вртића „Ђурђевак“ на Уријама руше ст-
ропови, крајње су злонамјерне и тенден-
циозне - рекла је Гордана Јекић, дирек-
торица вртића „Радост“. Истина је, како 
наводи, потпуно другачија

„НЕЋУ ДОЗВОЛИТИ 
ЗЛОУПОТРЕБУ ДЈЕЦЕ 

ЗБОГ ПОЛИТИКЕ!“ 

- Неко је усликао нешто у дру-
гој фази скидања плафона и 
то искористио да, чак, наведе 
да се обрушио плафон. Ако 
је рад мајстора  који скидају 
плоче обрушавање плафона, 
не знам шта да вам кажем. 
Вјероватно се ради о још јед-
ном политичком атаку - исти-
че Јекићева.

Гордана Јекић, 
директорица Дјечијег вртића “Радост”

Пукотина на стропу вртића

Удружење грађана “ДОН”
ПЕНЗИОНЕРИ НА МЕТИ ПРЕВАРА

Муриса Марић, 
извршни директор УГ “ДОН”
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У приједорском Центру 
“Сунце” у којем се школују 
основци и средњошкол-
ци са сметњама у раз-
воју, спремно су дочекали 
школску годину у новим 
условима. С обзи-

ром да се ради о специ-
фичној категорији ученика, 
у овој јавној установи тру-
де се да, у највећој могућој 
мјери, поштују све препо-
руке надлежних, у циљу 
спречавања ширења ви-
руса корона. По ријечима 
директорице Слађане Ра-
даковић, настави у новим 
условима прилагођавају 
се и ученици и наставни-
ци, а на вријеме су успје-
ли да организују и превоз 
ученика, с обзиром на но-
вонасталу ситуацију.
- Форма разредне наста-
ве изводи се код учени-
ка са умјереним и тежим 
сметњама. Процијенили 

смо да је то бољи 
начин рада и да 
ће се ученици 
том наставном 
процесу боље 
прилагодити. 

Ш к о л с к и 
час траје 
30 минута - 

рекла је 
она. 
У Цен-

тру “Сунце” труде се да 
испоштују све препоруче-
не мјере, осим у случаје-
вима гдје то није могуће, 
јер је у питању осјетљива 
категорија ученика, али су 
и због тога свакодневно на 
опрезу. 
- Ми ученика морамо при-
државати, хранити, сми-
ривати. Једноставно не 
можемо држати дистанцу. 
Маске их узнемиравају. 
С обзиром да не можемо 
спроводити неке мјере 
онако како би требало, за-
довољни смо и на опрезу. 
Уз то, наши ученици имају 
два оброка у Центру, ку-
хиња се редовно дезинфи-
кује. Урађени су санитарни 
налази ученика који по-
хађају практичну наставу, 
као и наставника - додала 
је Радаковићева.
Центар “Сунце” у овој 
школској години броји 90 
ученика, распоређених у 
26 одјељења.  

Центар “Сунце” 

Психолошко савјетова-
лиште “Психолуминис” 
из Приједора организује 
радионице намијењене 
ученицима основних и 
средњих школа. 
- За средњошколце смо 
припремили циклус ра-
дионица „Адолесценција 
– комуникација, емоције, 
самопоуздање и остале 
компликације“ које ће се 
одвијати у укупно шест 
сусрета, са могућношћу 
присуствовања појединач-

ним радионицама. Такође, 
након успјешног првог ци-
клуса, а посебно у ситуа-
цији изазваној пандемијом 
вируса корона, одлучили 
смо да наша „Школица 
мишљења“ поново крене 
са радом. У питању је ци-
клус радионица намијење-
них дјеци основношкол-
ског узраста које имају 
за циљ развој дјечјих по-
тенцијала - рекла је Маја 
Зорић, извршни директор 
Психолошког савјетова-

лишта “Психолуминис”. 
Радионице су почеле у по-
недјељак. Основни алати 
изражавања су цртежи, 
стрипови, играње улога, 
игрице, брејнсторминг, ис-
пуњавање креативних за-
датака и групне расправе. 
Сви материјали потребни 
за радионицу биће при-
премљени од стране води-
теља. 

СПРЕМНО ДОЧЕКАЛИ 
НАСТАВУ У НОВИМ УСЛОВИМА 

Б. Дакић

„Шта се крије иза маске?“ 
назив је радионице коју 
су организовали Музеј Ко-
заре и Удружење за очу-
вање традиције Приједор. 
Марија Радаковић, виши 
кустос Музеја Козаре, ре-
кла је да су маске каракте-
ристичне за неке народне 
обичаје.
- Ово је наш покушај да 
покажемо да постоје број-
ни разлози зашто се људи 
маскирају, да је то наша 
традиција коју треба да са-
чувамо, као што треба да 
знамо због чега је то тако 
- рекла је Радаковићева. 
Додала је да је ово једно-
ставан начин да се дјеци 
покаже како се од папи-
ра, воде и брашна могу 
направити маске које је у 
лапидаријуму приједор-

ског музеја бојило 15-так 
малишана. На идеју да се 
Дан европског културног 
наслијеђа обиљежи ма-
скама, дошла је Марина 
Крнета, васпитач за тради-
ционалне игре и приправ-
ник у Музеју Козаре. Мада 
овај дан датира од 1985. 
године, традиционално се  
обиљежава од 1999. годи-
не, као културни догађај за 
јесен. 
- Тематика овогодишњег 
Дана европског културног 
наслијеђа је “Наслијеђе и 
образовање”, а ми смо од-
лучили да тему усмјеримо 
ка маскама и маскирању. 
Све је у вези са традици-
оналним маскама, па и са-
мим начином израде како 
би дјеца повезала тради-
цију и данашњицу - рекла 

је Крнета и додала да на 
овим просторима маске, 
између осталог, можемо 
повезати и са обичајима 
чаројица. 
Жељко Шормаз, дирек-
тор Удружења за очување 
традиције, подсјећа да су 
основани с циљем прено-
шења традиције и обичаја 
на млађа покољења.
- Нема ништа љепше од 
ове радионице, када се 
дјеца од пет, шест година 
уче осликавању маски које 
су дио одређених обичаја 
и традиције нашег народа 
- рекао је Шормаз и на-
гласио да је ово једна од 
редовних активности њи-
ховог традиционалног вас-
питно-образовног центра, 
као дијела овог удружења.

У Горњим Орловцима, 
протеклог викенда, почело 
је снимање треће сезоне 
игране серије “Добро ју-
тро, комшија”. На сету се 
нашла стална глумачка 
екипа, на челу са Алек-
сандром Стојковићем Пик-
сијем, која ће наредна три 
мјесеца снимати 12 епи-
зода ове популарне коме-
дије. По ријечима аутора 
серије Пере Шпадића, у 
трећу сезону се ушло због 
бројних захтјева гледала-

ца и фанова ове серије. 
Одлучили су се за 12, а 
не 20 епизода због оба-
веза глумаца у матичним 
позориштима и снимања 
на другим пројектима. Ље-
тос је снимљен и седми 
дио филма “Добро јутро, 
комшија”, који ће бити пре-
мијерно приказан 6. јану-
ара идуће године, након 
чега ће услиједити прика-
зивање нових 12 епизода. 
Поред сталне глумачке 
екипе, у серији ће се поја-

вити и гостујући глумци из 
Бања Луке и Бијељине, 
који досад нису били дио 
овог пројекта. Приче су и 
даље везане за догодов-
штине неколико породица 
једног поткозарског села, 
прожете комичним ситу-
ацијама због којих је овај 
серијал врло гледан, не 
само на подручју БиХ, него 
и у региону. 

Серија “Добро јутро, комшија”
У ТОКУ СНИМАЊЕ 

ТРЕЋЕ СЕЗОНЕ 

КВ

ПОЧЕЛЕ 
ПСИХОЛОШКЕ 
РАДИОНИЦЕ 
ЗА УЧЕНИКЕ

М. Шодић

Обиљежен Дан европског културног 
наслијеђа

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА 
„ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА МАСКЕ“

М. З. 

Слађана Радаковић, 
директор Центра “Сунце”

Маја Зорић, 
извршни директор “Психолуминиса”
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	 Пореска	 управа	 Републике	 Српске	 омогућила	 је	 нову	 услугу	
пореским	обвезницима	-власницима	непокретности,	који	од	сада	свој	
порески	рачун	за	порез	на	непокретности	могу	добијати	на	личну	мејл	
адресу.

	 Ова	 нова	 услуга	 Пореске	 управе	 је	 наставак	 активности	 на	
поједностављењу	процедура	и	дигитализацији	процеса	у	овој	институ-
цији,	са	циљем	да	порески	обвезници	на	лакши,	бржи,	једноставнији	и	
јефтинији	начин	извршавају	своје	пореске	обавезе,	односно	да	Поре-
ска	управа	РС	буде	јоше	ефикаснији	сервис	грађана.	Ова	нова	услуга	
је	посебно	корисна	за	пореске	обвезнике-власнике	непокретности	из	
Републике	Српске,	који	живе	или	раде	у	иностранству,	а	који	од	сада	
своје	пореске	рачуне	могу	добијати	на	мејл	адресу,	те	правовремено	
измирити	своје	обавезе	и	на	тај	начин	избјећи	евентуалне	санкције.	

	 Наиме,	ова	нова	услуга	Пореске	управе	РС	омогућена	 је	но-
вим	 Законом	 о	 пореском	 поступку	 РС	 којим	 је	 конкретизован	 начин	
достављања	 електронским	 путем,	 у	 смислу	 да	 се	 порески	 обвезник	
сагласи	са	тим	начином	достављања,	те	се	достављање	врши	на	ад-
ресу	 електронске	 поште	 пореског	 обвезника.	С	 тим	 у	 вези,	Пореска	
управе	Републике	Српске	је	на	својој	интернет	страници,	у	секцији	Не-
покретности,	 поставила	 стручно	 упутство	 за	 давање	 сагласности	 за	
достављање	пореских	аката	електронском	поштом	и	образац	саглас-
ности	 за	достављање	пореских	аката.	Порески	обвезник	само	треба	
да	попуни	образац	сагласности,	наведе	своју	мејл	адресу	и	да	лично	
или	поштом	достави	попуњен	и	потписан	образац	надлежној	подручној	
јединици	Пореске	управе	РС.	Они	који	се	одлуче	за	ову	нову	услугу,	
по	добијању	пореског	рачуна	на	мејл	адресу,	имају	обавезу	да	са	свог	
мејла	потврде	пријем	и	ту	се	завршава	комплетна	процедура.

	 Пореска	управа	Републике	Српске	овом	приликом	позива	по-
реске	обвезнике	да	попуне	и	потпишу	образац	сагласности	и	доставе	
Пореској	управи	РС	и	на	тај	начин	стекну	могућност	добијања	пореског	
рачуна	за	непокретности	на	мејл	адресу	и	тако	уштеде	и	вријеме	и	но-
вац	и	себи	и	Пореској	управи	Републике	Српске.

		 																																																																												ДИРЕКТОР
	 	 	 	 	 																				ГОРАН	МАРИЧИЋ	

Број:	06/1.01/0103/052.4-
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Пореска управа РС омогућила нову услугу пореским 
обвезницима пореза на непокретности

ОМОГУЋЕНА ДОСТАВА РАЧУНА 
ДИРЕКТНО НА МЕЈЛ ВЛАСНИКА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука  - тел./факс: 
051/332-300; 332-336,

www.poreskaupravars.org;  e-mail: kontakt@poreskaupravars.org

БиХ - ЦИК 
ОБЈАВЉЕНЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ 

КАНДИДАТСКЕ ЛИСТЕ ЗА 
ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ

Централна	 изборна	 ко-
мисија	 /ЦИК/	 БиХ	 на	 веб	
страници	 izbori.ba	 објави-
ла	је	прелиминарне	канди-
датске	 листе	 и	 кандидате	
за	предстојеће	локалне	из-

боре,	за	које	је	укупно	овје-
рено	30.789	кандидата,	од	
којих	 425	 за	 начелнике	 и	
градоначелнике.	 Од	 425	
кандидата	 за	 начелнике	
и	 градоначелнике	 29,	 од-

носно	6,82	одсто	су	жене,	
а	 396	 или	 93,18	 одсто	 су	
мушкарци,	 саопштено	 је	
из	 ЦИК-а.	 Овјерене	 су	 и	
кандидатуре	 196	 пред-
ставника	 националних	
мањина	од	којих	је	40	или	
20,41	 одсто	 жена	 и	 156,	
односно	79,59	одсто	муш-
караца.	 ЦИК	 је	 овјерио	
30.168	 кандидата	 за	 опш-
тинска	 и	 градска	 вијећа,	
скупштине	 општина	 и	
градова,	 као	 и	Скупштину	
Брчко	 дистрикта,	 од	 којих	
су	12.753	или	42,27	одсто	
жене	 и	 17.415,	 односно	
57,73	 одсто	 мушкарци.	
Политички	 субјекти	 и	 кан-
дидати	 имају	 могућност	
да	 провјере	 објављене	
податке	 на	 линку:	 https://
www.izbori.ba/Documents/
Lokalni_izbori_2020/Ostalo/
Preliminarne_kandidatske_
liste_2020_14_9.pdf	/

“Што	на	поду	спаваш”,	на-
зив	 је	 новог	 романа	 При-
једорчанина	 Дарка	 Цвије-
тића.	 Ово	 дјело	 наставак	
је	 првог	 романа	 “Шиндле-
ров	лифт”,	а	аутор	у	њему	
говори	 о	 судбини	 народа	
на	 овим	 просторима	 за	
вријеме	 постојања	 Југо-
славије	 и	 ратова	 који	 су	
нас	задесили.	
-	 Ја	 проговарам,	 заправо,	
кроз	фиктивну	биографију	
моје	 породице,	 прогова-
рајући	 такође	 о	 бившој	
земљи,	тако	да	се	роман	у	
географском	смислу	креће	
од	 Галиције	 до	 Америке,	
од	 Јасеновца	 до	 касарне	

“Виктор	 Бубањ”.	 Прича	 је	
о	 силним	 траумама	 које	
нам	је	оставио	крвави	рат	
-	објаснио	је	Цвијетић.
Он	је	до	сада	објавио	више	
од	десет	књига,	а	ово	му	је	
други	 роман.	 Промовисан	
је	 у	 Бањалуци,	 а	 намјера	
му	је	да	га	промовише	и	у	
другим	 градовима	 у	 реги-
ону.
-	Промоција	је	требало	да	
буде	 широм	 регије,	 али	
због	 епидемиолошке	 си-
туације	 нисам	 у	 могућно-
сти	да	путујем.	План	је	да	
роман	 буде	 промовисан	 у	
Новом	Саду,	Београду,	Са-
рајеву,	 Загребу,	 затим	 на	

сајмовима	књига	у	Пули	и	
Загребу.	Ово	стање	 је	све	
пореметило,	али	се	надам	
да	ће	се	ситуација	смири-
ти	и	да	ће	роман	доживје-
ти	ширу	промоцију	 -	иста-
као	је	Цвијетић.
Роман	 “Што	 на	 поду	 спа-
ваш”	 може	 се	 пронаћи	 у	
библиотекама	 у	 БиХ,	 Ср-
бији	и	Хрватској.	“Шиндле-
ров	 лифт”	 објављен	 је	 на	
њемачком,	 а	 ускоро	 ће	
бити	 објављен	 и	 на	 ита-
лијанском	 и	 словеначком	
језику.

Дарко Цвијетић објавио наставак 
“Шиндлеровог лифта”

ФИКТИВНА БИОГРАФИЈА 
“ШТО НА ПОДУ СПАВАШ” 

СРНАБ.	Дакић

Завод	 за	 запошљавање	
Републике	Српске	објавио	
је	Јавни	позив	за	Програм	
подршке	 запошљавању	
Рома	 у	 Републици	 Ср-
пској.	 Вриједност	 пројекта	
је	231.000	КМ,	а	 средства	
је	обезбиједило	Министар-
ство	 за	 људска	 права	 и	
избјеглице	 БиХ.	 На	 јавни	
позив	 могу	 се	 пријави-
ти	 Роми	 и	 Ромкиње	 који	
се	 налазе	 на	 евиденцији	
Завода	 за	 запошљавање	
Републике	Српске,	а	изјас-
нили	су	се	као	припадници	
ромске	 популације.	 Рамо	
Салешевић,	 предсједник	
Удружења	 Рома	 Приједо-
ра,	појашњава	да	Програм	
садржи	 више	 компоненти:	
запошљавање	 код	 посло-
давца	 гдје	 се	 финансира	
запошљавање	Рома	на	пе-
риод	од	12	мјесеци	у	изно-
су	од	6.000	КМ	те	на	пери-
од	од	24	мјесеца	у	износу	
од	 12.000	 КМ,	 запошља-
вање	 Рома	 са	 високом	
стручном	 спремом	 на	 пе-
риод	од	12	мјесеци	у	изно-
су	од	7.000	КМ	и	на	период	
од	24	мјесеца	у	износу	од	

14.000	 КМ.	 Овај	 програм	
обухвата	 и	 финансирање	
самозапошљавања	 Рома	
у	 износу	 од	 5.000	 КМ	 на	
период	 од	 минимално	 12	
мјесеци	по	једном	незапо-
сленом	лицу	те	на	период	
од	 24	 мјесеца	 са	 10.000	
КМ.	Салешевић	истиче	да	
је	протеклих	 година	одзив	
како	 Рома	 тако	 и	 посло-
даваца	 био	 незадовоља-
вајући	 па	 се	 нада	 да	 овај	
пут	то	неће	бити	случај.
-	За	Роме	је	ово	врло	зна-
чајан	 пројекат,	 а	 требало	

би	да	буде	и	 за	приједор-
ске	послодавце	и	локалну	
заједницу.	Надам	се	да	ће	
имати	више	разумијевања	
за	 ромску	 популацију	 -	
очекује	Рамо	Салешевић.
На	 подручју	 града	 Прије-
дора	живи	око	700	Рома,	а	
стално	 су	 запослена	 два.	
Јавни	 позив	 за	 Програм	
подршке	 запошљавању	
Рома	отворен	је	до	9.	окто-
бра.	

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА 

Д.	С.	

Салешевић:	протеклих	
година	слаб	одзив	

Рома	и	послодаваца	
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Тим поводом Тим поводом

У oвoj књизи oбух-
вaћeнo je 18 сeлa 
са пoдручjа некада-
шње нaхиjе  Tимaр, 
a oбрaђeнo je 497 
прeзимeнa. Пoрeд 
пoдaтaкa o рoдoвима 
и прeзимeнимa, ту je и 
крaћи прeглeд истoриje 
Tимaрa, тe информа-
ције o брojу стaнoвни-
кa и крeтaњу пoпулa-
циje тoкoм врeмeнa, 
штo je поткриjeпљeнo 
пoдaцимa из пoписa 
стaнoвништвa oд 1851. 
дo дaнaс. Биo je тo 
нaпoрaн пoсao, кojи 
je трajao 12 гoдинa, 
приje свeгa jeр ниje 
увиjeк лaкo дoћи дo 

дoкумeнaтa и писaних 
трaгoвa, a пoтoм их нa 
прaви нaчин oбрaдити. 
Пoтрeбнo је дoстa стр-
пљeњa, кaжe aутoр.
- Oнaj кo вoли тaj 
пoсao, oн ћe сигунo и 
успjeти. Кo буде имao 
прилику дa прoчита 
oву књигу, видјеће дa 
сe спoмињe прeкo 600 
извoрa. To су свe писa-
ни извoри, вeћинoм сe 
рaди o књигaмa или 
рaдoвима oбjaвљeним 
у чaсoписимa - нaпo-
мињe Бoгдaнoвић.
Toкoм истрaживaњa, 
нoвa сaзнaњa су нe-
минoвнoст, тaкo дa 
сe испoстaвилo дa 

вjeрoвaтнo ниje тaчнo 
у нaрoду увриjeжeнo 
мишљeњe дa сe вeћинa 
стaнoвништвa нa oвe 
прoстoрe дoсeлилa из 
Хeрцeгoвинe и Црнe 
Гoрe, кaжe Mилoрaд. 
Пoтврдa свeгa тoгa су 
гeнeтскa тeстирaњa.
- Имaмo 217 тeсти-
рaних прeзимeнa сa 
oвoг пoдручja, у кругу 
oд нeких 70 км. Кaд 
сe рeзултaти oвих тe-
стирaњa упoрeдe сa 
тeстирaњимa кoja су 
вршeнa нa пoдручjимa 
Хeрцeгoвинe и Црнe 
Гoрe, види сe дa сe рe-
зултaти нe пoдудaрajу 
ни 10 % - нaвoди Бoг-
дaнoвић.
Oвo je, кaжe, пoтврђeнo 
и тoкoм истрaживaњa 
нa тeрeну и рaзгoвoрa 
сa стaнoвништвoм, a 
нaрoчитo сa стaриjимa 
кojи гoвoрe у прилoг 
дa je oвo пoдручje у 
прoшлoсти билo густo 
нaсeљeнo.
- Дoлaзи се дo си-
туaциje дa су стaриja 
лицa дoстa мaњe спo-
мињaлa дa je нaшe 
пoриjeклo из Хeрцeгo-
винe и Црнe Гoрe. Oни 
су гoвoрили oтприликe 
„пa нe знaмo oдaклe 
смo дoшли, aли знaмo 
дa смo ту oдaвнo. 
Знaмo дa су ту били 
мoj прaђeд, чукунђeд, 
aли oдaкле смo, тo  
нe знaмo“. Ти стaриjи 

људи су били дaлeкo 
вишe упућeни o свoм 
пoриjeклу у oднoсу нa 
млaђe гeнeрaциje - 
кaжe Бoгдaнoвић.  
И сaм aутoр је, нa 
oснoву гeнeтскoг тe-
стирaњa, дoшao дo 
зaкључкa дa су њeгoвa 
рaниja убjeђeњa дa 
су Бoгдaнoвићи oвдje 
дoшли из прoстoрa 
oкo Лимa, пoтпунo 
пoгрeшнa. Штaвишe, 
пoтрвдилo сe дa сa 
тим прoстoрoм нeмajу 
никaквих дoдирних 
тaчaкa. У раду није 
имао никакве стручне 
помоћи, осим родо-
словаца и ентузијаста 
који су окупљени на 
веб-страници poreklo.
rs. Ускoрo сe oчeкуje 
прoмoциja другe књигe, 
у кojoj ћe бити oбух-
вaћeнa 64 прeзимeнa 
и 7.000 пojeдинaчних 
имeнa из сeлa Jeлићкa. 
Нa крajу, Бoгдaнoвић 
кaжe дa je oвa књигa 
трajни истoриjски трaг, 
тe дa сe нaдa дa ћe oнa 
пoтaкнути oнe кojи je 
буду читaли нa дaљe 
истрaживaњe кaкo би 
сe дoшлo дo нoвих 
сaзнaњa o истoриjи 
нaрoдa кojи живи нa 
oвим прoстoримa. Тo je, 
пo њeму, нaшa oбaвeзa 
прeмa прeцимa, aли и 
пoтoмцимa. 

ЈЕДИНСТВЕН ЗАПИС О 
ИСТОРИЈИ НАРОДА ТИМАРА

НАДАЈУ СЕ ДА ЋЕ РОДНО 
СЕЛО ПОНОВО ОЖИВЈЕТИ

Завичајно друштво „Пиштаница“

Зaвичajнo друштвo “Пиштaни-
цa” прoтeклoг викeндa oдржaлo 
je десето традиционално дру-
жeњe које је окупило oне кojи 
кoриjeнe вуку из Пиштaницe, 
сeлa нaдoмaк Кључа. Због ситу-
ације са вирусом корона, изос-
тао је долазак одређеног броја 
Пиштаничана из иностранства, 
који су ранијих година били 
редовни на овим дружењима. 
Пиштаничани истичу да им је 
драго што се на једном мјесту 
могу окупити и присјетити род-
ног села, те да виде пријатеље 
из младости. С друге стране, 
тешко им је, јер је то 25. го-

дишњица како су протјерани из 
свог завичаја. Нeкoликo дaнa 
приje тoгa, Пиштaничaни су 
у свoм сeлу обишли грoбове 
прeдaкa. Или бaр oнo штo je 
oд грoбљa oстaлo, будући дa je 
oнo oскрнaвљeнo, a спoмeници 
пoлупaни. Ове година постигнут 
је договор са мјесним парохом 
да се постави плоча са уписа-
ним именима свих оних који 
су сахрањени на овом гробљу. 
Трачак наде да ће Пиштани-
ца опет да оживи, даје чиње-
ница да се граде три куће у 
овом селу. Дио је то програма 
Републичког секретаријата за 

расељена лица и миграције у 
оквиру којег се гради тринаест 
кућа за Србе повратнике у оп-
штину Кључ. Следеће дружење 
пашће кад се ове куће буду по-
кривале. Иaкo у њeму нe живe, 
и дaљe вoлe свoje сeло, кaжу 
Пиштaничaни, пa су у прoте-
клом пeриoду били aктивни. 
Тако је уређен добар дио пута 
до села и сеоског гробља. По-
ручују да су ове куће тек за-
четак повратка живота у њихов 
завичај од којег, кажу, никад 
неће одустати.

З. Ј.

Ловишта Ловачког удружења 
„Мраковица“ богатија су за 800 
фазана. Ријеч је о редовној ак-
тивности Удружења које има пре-
ко 600 чланова. Младен Унијат, 
предсједник ЛУ „Мраковица“, 
каже да се сваке године издвајају 
значајна средства за набавку 
дивљачи како би ловишта овог 
удружења била што богатија. 
У складу с тим, око 700 фазана 
подијељено је у сриједу ловач-
ким секцијама, а стотину јединки 
наћи ће се у фазанерији „Мрако-
вице“ у Саничанима. Свака од 
секција „Мраковице“ добила је 
између 60 и сто одраслих једин-
ки фазана, у зависности од броја 
чланова секције.

- То су одрасли фазани за лов, а 
стотину комада остављамо у на-
шој фазанерији која је у изради, 
за матично јато, како би покуша-
ли узгој фазана за наредну годи-
ну - каже Унијат.
По фазане су стигли и ловци из 
Секције „Каран“. Драган Згоња-
нин, предсједник ове секције и 
члан Управног одбора „Мрако-
вице“, каже да је њихова секција 
добила 80 фазана. Секција „Ка-
ран“ подијељена је у три ревира: 

Горња Драготиња, Јутрогошта и 
Брезичани, а окупљају 64 ловца.
- Сваке године добијамо фазане 
и пуштамо их на плохе гдје смо 
претходно извршили чишћење 
терена. Значи нам то много, јер 
ми ловци смо, прије свега, љу-
битељи природе који желе да 
обогате фонд дивљачи. Припа-
зићемо на њих кад их пустимо 
да их не дирају предатори и док 
се не привикну на околину - каже 
Згоњанин.
Већи дио средстава од чланари-
не и одстре-
ла који 
п л а ћ а ј у 
ловци, у 
ЛУ „Мра-

ковица“ одвајају за уређење и по-
пуну ловишта те набавку фазана, 
хранилица, техничких објеката 
који су потребни за лов, узгој и 
прихрану дивљачи. 
- Обавеза сваког ловца је да у 
ловишту одради три радна дана. 
Обично то користимо за израду 
објеката које користимо зими кад 
треба прихрана за дивљач - каже 
Унијат. 

ЛОВИШТА И 
ФАЗАНЕРИЈА БОГАТИЈИ 

ЗА 800 ФАЗАНА

ЛУ “Мраковица” 

М. З. 

Књига „Тимар и тимарски родови“

„Tимaр и тимaрски рoдoви“ нaзив 
je нeдaвнo oбjaвљeнe књигe aутoра 
Mилoрaда Бoгдaнoвића. Риjeч je o 
дjeлу кoje нaстojи дa дoкумeнтуje 
истoриjу тимaрскoг пoдручja, a нaрo-
читa пaжњa пoсвeћeнa je прeзимe-
нимa нa oвoм прoстoру

З. Ј.

Милорад Богдановић, 
аутор књиге

Завршен је лов на срнећу 
дивљач, а ових дана почела је се-
зона лова на дивљу свињу. Лов 
на фазане, али само мушке је-
динке, почиње у првој сед-
мици октобра и траје до 
5. јануара. За фазане 
који су набављени 
у фазанерији код 
Добоја, ЛУ „Мрако-
вица” је  издвојила 
око 13.700 марака. 

Младен Унијат, 
предсједник ЛУ “Мраковица”
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Туризам Туризам

М. Шодић

Ако идете аутом, још боље, тест 
можете урадити у Требињу, а 
резултате чекате три сата. То 
вријеме искористите за обила-
зак најјужнијег града Републике 
Српске, који је овог љета ту-
ристички хит у региону. Воде-
на авантура у “Граду Сунца” је 
незаобилазан садржај сваког 
туристе који дође у Требиње. 

Путници који имају пар сати на 
располагању, могу да посјете 
Херцеговачку Грачаницу, попију 
кафу под платанима, пазаре 
на градској пијаци те купе вино 

и најбољи херцеговачки мед. 
Онај домаћи од жалфије, који 
је добар за имунитет и дисајне 
путеве, само у Требињу можете 
пронаћи. На граници, за разлику 
од претходних година, без гужве, 
а уз документе морате приложи-
ти негативан серолошки тест и 
ваш одмор може да почне. Први 
дан одмора помало је језив. Ле-

жаљке и плаже скоро празне, 
што је у супротности са истим 
датумом прошле године. Црно-
горци кажу да не памте овако 
пусте плаже широм Јадрана, па 

им је љето изгледало као рана 
јесен, иако је ове сезоне вријеме 
било идеално за купање. Панде-
мија вируса корона драстично 
је смањила  број туриста, али и 

преполовила цијене у апартма-
нима и хотелима. Многи барови 
нису ни почињали с радом. Ове 
године су дупло јефтиније ције-

не смјештаја. На плажама у Бије-
лој, Баошићима, Кумбору, Ђено-
вићима лежаљке и сунцобран 
добијате бесплатно, док у Будви 
коштају 10 евра. Без обзира на 
другачије оклоности, онај ко је 
дошао да ужива уз море, могао 

је да одмори и напуни батерије. 
Море је беспријекорно чисто, а 
вријеме никад боље. Без гужве 
и нервозе на плажи. На простору 

некадашње војне касарне у Кум-
бору, у близини Херцег Новог, 
никао је градић Портонови. Ова 
оаза луксуза угостила је прве 
станаре и туристе. Продаја рези-
денција почела је прошле годи-
не, а цијене се крећу од 400.000 

до 10 милиона евра, док бренди-
ране виле коштају и до 15 мили-
она евра. У оквиру ресорта су и 
двије плаже, једна намијењена 
гостима хотела, а друга отворе-
на за посјетиоце. За купање на 
овој плажи једна особа мора да 
издвоји 25 евра. Када сте на Цр-
ногорском приморју, никад ближе 
нисте манастиру Острог. Ако сте 
одсјели у Бијелој, као ми, дијеле 
вас 104 километара. Манастир 
Острог није само светилиште 
православних, већ свих вјер-
ника свијета који долазе на ово 
мјесто да се поклоне моштима 
Светог Василија, тражећи лијек 
за душу и тијело. Послије Хри-
стовог гроба и Свете Горе, мана-
стир Острог је треће најпосјеће-
није светилиште у хришћанском 
свијету. То је предност одмора 
у Црној Гори. У једном дану, ра-
дознали путник може себи при-
уштити јутарњу кафу на једној од 
многобројних плажа Будванске 
ривијере, ручак уз пјесму птица 

на Скадарском језеру и вечеру 
уз старом граду у Котору. Све 
то одликује Црну Гору као тури-
стичку дестинацију која има до-
ста тога да пружи. 

ПУСТЕ ПЛАЖЕ И ПРЕДИВНО МОРЕ

Одмор на Црногорском приморју Пандемија вируса ко-
рона многима је, ове 
године, пореметила 
план за љетовање. 
Неки су се опредије-
лили за домаће де-
стинације, док су они 
који су пожељели 
одмор на мору мо-
рали испоштовати 
одређене процедуре. 
Одлазак у Црну Гору 
захтијевао је негати-
ван серолошки тест 
и добру припрему за 
пут од око 500 кило-
метара

САМО ОПУШТЕНО
Без обзира на панде-
мију вируса корона и 
пусте плаже, онај ко 
је дошао да ужива уз 
море, могао је да одмо-
ри и напуни батерије. 
Вода је беспријекорно 
чиста, а вријеме никад 
боље. Без гужве и не-
рвозе на плажи.

Неуобичајена слика са плаже у Будви 

Стари град у Котору

Нови луксузни градић Портонови 

Поздрав са Херцеговачке Грачанице 

Манастир Острог треће најпосјећеније 
светилиште у хришћанском свијету
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Огласи Огласи

Број: 02-3-38/20 
Датум: 14.09.2020. године                                                                                                                                                                                                     

        На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 
Приједора (“Службени гласник Града Приједора”, број 12/17), Одлуке о усвајању Буџета за 2020. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 
15/19), Одлуке о давању сагласности на реализацију Програма „Подршка подизању пластеника“, број: 02-3-38/20 од 11.09.2020. године,  градоначелник 
Приједора р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава по Програму „Подршка подизању пластеника“

1. ОПИС ПРОГРАМА 

Град Приједор у сарадњи са MUSLIM AID Сарајево реализује 
пројекат „Подршка подизању пластеника“ на територији града Приједора. 
Програм има за циљ економско оснаживање незапослених, социјално 
и материјално угрожених особа и младих особа кроз пластеничку 
производњу и пружање економске подршке руралном становништву 
успостављањем одрживог пољопривредног домаћинства, кроз развој 
пластеничке производње.

Споразумом број: 02-3-38/20, од 07.09.2020. године, потписаним 
између Града Приједора и MUSLIM AID-а Сарајево, предвиђена је сарадња 
у реализацији суфинансирања набавке 20 пакета које чине: пластеник 
површине од 100 м2 са системом за наводњавање и садницама за један 
производни циклус. 

Финансијско учешће дефинисано наведеним споразумом 
обављаће се на следећи начин: 

•	 Град Приједор – 40% од  вриједности старт-ап пакета (укупно 
21.912 КМ),

•	 Донатор – 40% од  вриједности старт- ап пакета (укупно 21.912 
КМ) и

•	 Учешће корисника – 20% од вриједности старт-ап пакета (укупно 
10.956 КМ).

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ 

Подносилац  пријаве  треба да испуњава следеће услове:

1. Да живи и обавља пољопривредну производњу у руралном 
подручју града Приједора,

2. Да је незапослено лице,
3. Да је посједник или закупац пољопривредног земљишта, погодног 

за пластеничку производњу,
4. Да има могућност наводњавања пластеника,
5. Да суфинансира 20% вриједности старт-ап пакета,
6. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке 

производње и
7. Да подносилац и чланови домаћинства нису остварили право на 

донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од 
стране Града Приједора.

8. Да не посједује пластеник или да не посједује пластеник 
површине веће од 100 м². 

3. НЕОПХОДНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА   

Документацију за учешће у Програму сачињавају:

•	 Пријава на Јавни позив (образац доступан на инфо-пулту и веб 
страници Града Приједора),

•	 ЦИПС пријава пребивалишта  из текуће године, за подносиоца 
пријаве,

•	 Доказ да је подносилац пријаве незапослена особа, 
•	 Доказ да су пунољетни чланови породице подносиоца пријаве 

незапослене особе,
•	 Уколико је подносилац пријаве самохрани родитељ - доставити 

писмени доказ о наведеном,
•	 Уколико је подносилац пријаве родитељ особе са инвалидитетом 

- доставити писмени доказ о наведеном,
•	 Овјерена кућна листа,

•	 Доказ о власништву, посједу или закупу над парцелом 
пољопривредног земљишта, на којој се намјерава обављати 
пластеничка производња. 

4. БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА  

Бодовни критеријуми за подносиоца пријаве:

•	 Подносилац пријаве незапослен....................................... 5 бодова,
•	 Старосна доб подносиоца пријаве до  40 година................ 2 бода,
•	 Подносилац пријаве - особа женског пола........................... 2 бода,
•	 Подносилац пријаве - самохрани родитељ.......................... 2 бода.
•	 Подносилац пријаве - родитељ особе са инвалидитетом .. 2 бода.
•	 Незапослени пунољетни члан породице ....................1 члан/1 бод,
•	 Подносилац пријаве – родитељ................................1 дијете/1  бод,

Погодност земљишта за пластеничку производњу и могућност 
наводњавања, на лицу мјеста утврђује и бодује Комисија, на следећи 
начин:

•	 Лоши услови (велики нагиб терена, удаљеност пластеника од 
куће више од 500 м) ...................................................................1 бод. 

•	 Добри услови (релативно велики нагиб терена, удаљеност 
пластеника од куће до 300-500 м) ...........................................2 бода.

•	 Јако добри услови (благи нагиб, близу куће, добар приступ, 
удаљеност пластеника од куће 150 – 300 м) ..........................3 бода.

Социјални аспект (статус подносиоца) на лицу мјеста утврђује и 
бодује Комисија,  у распону бодова од 1 до 5.

Уколико се у коначном збиру за више подносилаца пријава 
утврди исти број бодова, предност у реализацији Програма ће остварити 
подносиоци млађе животне доби.

5. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Крајњи рок за подношење пријава за учешће у Програму је 15.10.2020. 
године.

Уз пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом, као 
и доказ о уплаћеној такси у износу од 2,00 КМ.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

6. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ 

Јавни позив се објављује у недјељнику „Козарски вјесник“ на огласној 
табли Одјељења за привреду и пољопривреду, те интернет страници 
Града Приједора. 

За све додатне информације потенцијални корисници се могу обратити 
Градској управи Приједор/Одјељење за привреду и пољопривреду/Одсјек 
за пољопривреду или на бројеве телефона: 052/211-400, 245-143, 245-
194.

 ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Миленко Ђаковић                                                                                                                                         
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ОгласиОгласи

Osnovni zadaci i dužnost:

	 -	Kreiranje	tehnologije	procesa	proizvodnje	u	finalnoj	obradi	drveta
	 -	Izrada	tehničke	dokumentacije
	 -	3D	modeliranje	(AutoCad	i	/ili	SolidWorks)
	 -	Izrada	programa	za	upravljanje	CNC	mašinama	(B_Edge	i	B_Cabinet)
	 -	Nadgledanje	i	kontrola	procesa	obrade
	 -	Izrada	plana	tehničkog	održavanja	mašina	i	opreme
Uslovi:

	 -	Mašinski	fakultet	ili	fakultet	drvoprerade
	 -	Sposobnost	samostalne	izrade,	čitanja	i	tumačenja	tehničke	dokumentacije
	 -	Tačnost,	preciznost	i	usmjerenost	na	detalje
	 -	Poznavanje	softvera	za	crtanje
	 -	Poznavanje	engleskog	jezika
	 -	Vozačka	dozvola	B	kategorije	(aktivan	vozač)

MasterWood nudi:

	 -	Mogućnost	kontinuiranog	usavršavanja	i	razvoja	ličnih	kompetencija
	 -	Stimulativno	nagrađivanje
	 -	Podsticajno	i	prijatno	radno	okruženje
	 -	Stalni	radni	odnos
	 -	Obezbijeđen	prevoz	i	topli	obrok

	 Ako	ste	zainteresovani	za	navedenu	poziciju	i	želite	postati	član	Masterwood	
tima	pošaljite	svoju	biografiju	na	e-mail:	direktor@kreveti.com

MASTERWOOD  D.O.O  
PRIJEDOR

Koordinator tehničke pripreme proizvodnje

	 Masterwood	je	proizvodno	preduzeće	iz	Kozarca	kod	Prijedora	koje	
preko	15	godina	proizvodi	krevete	od	prirodnog	drveta.	Tim	od	preko	80	
vrijednih	 ljudi	posvećenih	kvalitetu	stvara	proizvode	koji	pronalaze	put	do	
kupaca	širom	Evrope.	Posvećeni	smo	usavršavanju	proizvodnog	procesa	
i	 stalnom	 unapređenju	 kompletnog	 poslovanja	 kao	 i	 osposobljavanju	 i	
usavršavanju	zaposlenih.	

Zbog modernizacije proizvodnje raspisujemo 
konkurs za radno mjesto:

	 Град	Приједор	ће	поводом	обиљежавања	Европске	 кампање	
„Дан	без	аутомобила	2020“,	чији	је	циљ	промовисање		алтернативних	
видова	саобраћаја,	затворити	саобраћај	за	сва	моторна	возила,	дана	
22.9.2020.	 године	 (уторак),	у	времену	од	11:00	 -	14:00	часова	у	сље-
дећим	улицама:

	 На		дијелу	ул.	Милоша	Обреновића	од	Трга	М.	Зорана	Карлице	
до	раскрснице	са	ул.	А.	Јована	Рашковића;	ул.	Академика	Јована	Раш-
ковића	у	читавој	дужини;	на	дијелу	ул.	Николе	Пашића	од	раскрснице	
са	Занатском	улицом	до	улаза	на	паркинг	Дворана;	на	дијелу	Свето-
савске	улице	од	раскрснице	са	ул.	Николе	Пашића	до	улаза	на	паркинг	
Јереза,	у	Занатској	улици	од	Трга	М.	Зорана	Карлице	до	улаза	на	пар-
кинг	Јереза.

	 Обиљежавање	овог	значајног	еколошког	датума	2020.	године	
је	симболично	због	ситуације	изазване	корона	вирусом.

	 	 	 	 	 В.	Д.	НАЧЕЛНИКА	ОДЈЕЉЕЊА
	 	 	 	 	 				Златко	Ритан,	дипл.инж.арх.

Број:	08	-	сл/20
Датум:	16.	9.	2020.	године
                                      

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е   ●	 За	избор	 једног	наставника – професора	 високе	школе	 у	
пуном	радном	времену,	научну	област	Природне	науке,	научно	поље	
Рачунарске	и	информационе	науке,	за	наставне	предмете:	Оперативи	
системи	и	архитектура	рачунара	и	Рачунарска	графика.

 ●	За	избор	једног	наставника – професора	високе	школе	у	пу-
ном	радном	времену,	за	научну	област	Друштвене	науке,	научно	поље	
Економија	и	пословање	за	наставни	предмет:	Стратегијски	менаџмент.
 
 ●	За	избор	једног	наставника – професора	високе	школе	у	пу-
ном	радном	времену,	за	научну	област	Друштвене	науке,	научно	поље	
Економија	и	пословање	за	наставни	предмет:	Монетарне	и	јавне	фи-
нансије.	

 ●	 За	избор	 једног	наставника – професора	 високе	школе	 у	
непотпуном	радном	времену,	за	научну	област	Друштвене	науке,	на-
учно	поље	Економија	и	пословање	за	наставни	предмет:	Међународна	
економија.

 ●	 За	избор	 једног	наставника – професора	 високе	школе	 у	
непотпуном	радном	времену,	научну	област	Друштвене	науке,	научно	
поље	Економија	и	пословање,	за	наставне	предмете:	Маркетинг,	Ме-
наџмент	 услуга,	Осигурање,	Обезбјеђење	 правних	 лица	 у	 услужним	
дјелатностима.

 ●	 За	 избор	 једног	наставника – предавача	 високе	школе	 у	
непотпуном	 радном	 времену,	 научну	 област	 Природне	 науке,	 науч-
но	 поље	Рачунарске	 и	 информационе	 науке,	 за	 наставне	 предмете:	
Оперативи	системи	и	архитектура	рачунара,	Рачунарска	графика,	Веб	
дизајн,	Заштита	и	сигурност	информација,	Електронско	пословање	и	
Рачунарске	мреже

 Услови за избор професора високе школе: 

 ●	научни	степен	доктора	наука	у	одговарајућој	научној	области;

 ●	наjмање	три	научна	рада	из	области	за	коју	се	бира,	објавље-
на	у	научним	часописима	и	зборницима	са	рецензијом	и

 ●	показани	резултати	у	наставном	раду.

 Услови за избор предавача високе школе: 

 ●	завршен	други	циклус	студија,	односно	научни	степен	маги-
стра	наука	 са	најнижом	просјечном	оцјеном	и	на	првом	и	на	другом	
циклусу	студија	8,0.

 ●	 објављена	најмање	два	научна	рада	из	области	 за	 коју	 се	
бира,	објављена	у	научним	часописима	и	зборницима	са	рецензијом	и	

 ●	показани	резултати	у	наставном	раду.

	 Услови	за	избор	у	звање	професора	и	предавача	високе	школе	
предвиђени	су	Законом	о	високом	образовању,	Статутом	Високе	шко-
ле	и	Правилником	о	поступку	и	условима	избора	наставника	и	сарад-
ника	Високе	школе	за	услужни	бизнис	Источно	Сарајево	–	Соколац

	 Уз	пријаву	кандидат	треба	да	приложи:	краћу биографију, из-
вод из матичне књиге рођених, диплому о високом образовању, 
диплому о научном степену, списак научних радова и по један 
примјерак наведених радова.

	 Предност	имају	кандидати	са	радним	искуством	наставника	и	
сарадника	у	високом	образовању.	Пријаве	се	подносе	у	року	од	8	дана	
од	дана	објављивања	Конкурса,	на	адресу:	Висока	школа	за	услужни	
бизнис,	Источно	Сарајево	–	Соколац,	ул.	Цара	Лазара	бб.					

	 	 	 	 	 	 	в.д.	ДИРЕКТОР:	
	 	 	 	 	 												Мсц.	Огњен	Бакмаз

На	основу	члана	84.	Закона	о	високом	образовању	и	члана	61.	Статута	
Високе	 школе	 за	 услужни	 бизнис	 Источно	 Сарајево	 –	 Соколац,	
Директор	 Високе	 школе,	 на	 основу	 одлуке	 Сената	 од	 28.08.2020. 
године,	расписује	

К О Н К У Р С
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ЧитуљеЧитуље

Посљедњи поздрав драгом

ДРАШКУ 
ДОШЕНУ

(1965 - 2020)
Са љубављу и поштовањем, чуваћемо те од заборава.

Ожалошћена породица Дошен

14050

Дана 21.9.2020. навршава се 40 дана 
нашој драгој сестри и тетки

МИЛКИ (Кончаревић) 
ЈУРИШИЋ

Вријеме пролази, али туга и бол никад не престају.

Твоја породица 14048

Хвала вам за неизмјерну брижност и топлину. Заувијек ћемо вас се 
сјећати. Са љубављу и поштовањем, ваши најмилији: син Младен, 

снаха Бранка, унуци Борис и Војкан

Тужно сјећање на драге родитеље

ЂУРО
(13.9.2017 - 13.9.2020)

14041

МИЛКА
(27.9.2011 - 27.9.2020)

Дана 19.9.2020. 
навршава се 40 дана 

од смрти

ИЛИНКЕ АНИЋ
(12.11.1933 - 18.08.2020)

Са љубављу и поштовањем, чувамо те од 
заборава.
Твоје унуке Валентина и Илијана и снаха 
Драгана

14040

Дана 19.9.2020. 
навршава се 40 тужних 

дана драгој мами и 
баки

ИЛИНКИ АНИЋ
(1933 - 2020)

Драга мама, твоје постојање је било наша 
снага и бескрајна љубав. Твоје име наш 
понос, а твој одлазак наша вјечна туга, нека 
твоја племенита душа почива у миру.
Твоја кћерка Брана, унучад Ведран и 
Валентина са породицама 14040

Четрдесет тужних дана 
драгој мами, пуници и 

баки

ИЛИНКИ АНИЋ
(1933 - 2020)

Вријеме и ријечи не 
могу умањити бол и 
тугу за тобом, тешко је 
стегнути срце да не боли и сузе да не теку. 
Нека те у тишини вјечног мира прати наша 
љубав, јача од времена и заборава.
Твоји: кћерка Винка, зет Горан, унучад Игор 
и Илијана 14040

ГОРАН РЕЉИЋ
(1992 - 2020)

Дани и године пролазе, 
а туга и бол су све већи. 
Своју бол не могу исказати 
ријечима, али твој драги 
и насмијан лик вјечно ће 
живјети у нашим срцима.
Отац Чедо, мајка 
Душанка, сестра Гордана 
са породицом 14042

Болно сјећање

МИЋО

Све ово вријеме живимо од сјећања, ходајући 
новим стазама, а само празна душа осјећа и 
зна колико ми недостајете, јер вољени никад 
не умиру... ваша неутјешна мезимица Весна 
и зет Зоран 14038

МИЛИЦА
ТАТИЋ

МАЛИ ОГЛАСИ

- У центру града издајем намјештен јед-
нособан стан са централним гријањем 
за двије дјевојке или млади брачни пар.
Телефон 066/300-562

ФОТОГРАФИЈЕ
ЧИТУЉА ЧУВАМО

40 ДАНА

КЕЧАН
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ЧитуљеЧитуље

Посљедњи поздрав

МАРКУ (Зорана) ПЕКИЈИ 
(1983 - 2020)

Почивај у миру, добри човјече!
Изгубио си живот од невидљивог непријатеља, а твој 
отац погинуо у Одбрамбено-отаџбинском рату...
Сада сте заједно, хероји наши...
Градска Организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила Приједор (001)

Дана 13.9.2020. 
прерано нас је 

напустио наш драги и 
вољени

МАРКО ПЕКИЈА

Вјечно ћеш остати у лијепом сјећању и никад 
те нећемо заборавити.
Твоји: тетка Славица, тетак Бранко, Биљана 
и Славиша са породицама

14045

Посљедњи поздрав
драгом

МАРКУ ПЕКИЈИ

Од Драгане, Горана и Андрее

14047

Дана 22.9.2020. године навршавају 
се три године од смрти наше вољене

СТОЈАНКЕ (рођ. Лукић) 
МАЈСТОРОВИЋ

Вријеме које је прошло и које ће 
проћи, не може да ублажи бол и тугу 
за тобом. Вјечно ћемо те чувати у 
сјећању и бићеш у нашим срцима.
Твоји: супруг Милан, синови Горан 
и Зоран, снахе Ивана и Тања, унука 
Марија, унуци Вељко и Ђорђе 15/20

Дана 20.9.2020. навршава се шест 
година откад нас је напустила наша 
драга мајка и бака

МИРЈАНА 
(Роман)
 СУПИЋ

(4.4.1946 - 20.9.2014)
Мамо... године прођоше пуне туге и празнине, настале твојим одласком. 
Недостајеш нам да нас дочекаш на кућном прагу и угостиш у топлом 
дому. Посебно нам недостаје радост на твом лицу при доласку Луне 
и Николе које си неизмјерно вољела. Нама, твојој дјеци, неизмјерно 
недостају родитељски савјети и подршка. Служиш нам за понос.

Твоја дјеца
(001)

Дана 23.9.2020. године навршава се тужна 
година од смрти супруга

МИЛОВАНА ЧОПРКЕ
У мојим мислима и срцу си сваког дана. 

Са болом, тугом, љубављу и поносом на тебе.

Ожалошћена супруга МИРЈАНА
14039

Дана 23.9.2020. навршава се година 
дана како нас је напустио

МИЛОВАН ЧОПРКА

Вјечну успомену на тебе, с љубављу и поносом, 
чувају твоји најмилији. 

Брат Ратко са породицом 14044

Дана 23.9.2020. навршава се тужна 
година како није са нама

МИЛОВАН ЧОПРКА

Недостајеш нам. Сјећање на тебе чуваћемо с љубављу 
и поштовањем.

Брат Слободан са породицом 14044

Дана 19.9.2020. године 
навршава се 25 година 

од смрти мога сина

ДУШКА 
БАНОВИЋА
(1970 - 1995)

Носим те у срцу, чувам те у души, туга и бол 
не могу те вратити, сјећање на тебе вјечно 
ће трајати.

Твоја мама Вука 14035

Дана 19.9.2020. 
навршава се 25 година 
како није са нама наш 

драги супруг, отац и 
брат

ДУШКО 
БАНОВИЋ

Са љубављу и поштовањем, вјечно ћеш 
остати у нашим срцима.
Супруга Самира, дјеца Драго, Драженко и 
Душка, брат Драшко

14036

ДРАЖЕНКА КОС
(1973 - 2017)

Живот је тренутак, а сјећање вјечно. Бол није 
у ријечима и сузама, већ у срцу у којем ћеш 
остати вјечно.
Твоји најмилији: супруг Мирко, син Марко и 
кћерка Јелена 14034

Помен и сјећање на наше

МИЛЕ
(1994 - 2020)

С љубављу и поштовањем, чувамо вас од 
заборава.
Драшко, Самира, Драго, Драженко и Душка

14037

ДРАГО 
(1988 - 2020)

БАНОВИЋ
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Посљедњи поздрав драгом

Др МАРКУ ПЕКИЈИ
Колектив 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР

(001)

Посљедњи поздрав нашем драгом

МАРКУ
Од ујака Мирка Марјановића са породицом

14049

Посљедњи поздрав вољеном

МАРКУ

Твоји цимери

14049

Посљедњи поздрав нашем драгом

МАРКУ

Породица Кукољ

14049

Посљедњи поздрав вољеном куму

МАРКУ
Породица Дринчић

14049

МАРКО (Зоран) 
ПЕКИЈА 

(1983 - 2020)
Посљедњи поздрав 

брату Марку, од 
породице Зец.

(001)

МАРКО (Зоран) 
ПЕКИЈА 

(1983 - 2020)
Посљедњи поздрав 

брату Марку од сестре 
Гордане са породицом.

(001)

Посљедњи поздрав драгом

МАРКУ

Од Данкових другара
14049

Посљедњи поздрав 
драгом

МАРКУ ПЕКИЈИ

Од Раде, Мрђе и Срђе 
са породицом

14046
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МАРКО (Зоран) ПЕКИЈА 
(1983 - 2020)

Вријеме и ријечи не могу умањити бол и тугу за тобом. Тешко је 
стегнути срце да не боли, душу да не пати, сузе да не теку за тобом. 
Тешко је истину правдати судбином. У сваком је дану твој глас, 
твоја топла ријеч, сијенка твог дивног лика. Памтићемо те вјечно по 
много чему.
Хвала ти за све незаборавне тренутке проведене са тобом и за сву 
безусловну љубав коју си нам пружио. Нека те у тишини вјечног 
мира прати наша љубав, јача од времена и заборава.
Почивај у миру, јер то и заслужујеш и нека те анђели чувају, док се 
опет не сретнемо...

Твоји мајка Винка и брат Данко (002)

МАРКО (Зоран) ПЕКИЈА 
(1983 - 2020)

Љубави живота мог, погледа ванземаљ-
ског, бића љубави и топлине, заувијек си у 
нашим срцима, јер си поклонио дио себе 
у срцу мом и у срцима наших дјечака. 

Воли те твоја Сања и наши синови 
Леон и Ноел

(002)

МАРКО (Зоран) ПЕКИЈА 
(1983 - 2020)

Волимо те, добри наш. Бескрајно. 

Твоји чича Горан, Сања и Тања.

(002)

МАРКО (Зоран) ПЕКИЈА 
(1983 - 2020)

У овом животу, гдје смо сви само пролазници, постоји само једна битка 
- битка за нашу душу, а ти си ту битку добио. Добио си све битке које си 
водио и за љубав и за доброту и за храброст.
Имао си више љубави у себи од било ког кога смо познавали. У овом су-
ровом свијету смо, неко краће, а неко дуже, али са циљем да осјетимо, 
разумијемо, постанемо љубав. А ти си био чиста љубав, храброст и љепо-
та. Љепота твог бића је неограничена, немјерљива и непрестана. Доброта 
твоје душе је бескрајна у својој вјечности.
Сигурни смо да ћемо да наставимо тамо гдје смо стали, на неком бољем 
мјесту у бескрају... а до тада ћемо се трудити да радимо оно што си ти нај-
боље знао - да чувамо и волимо твоје најсветије С+Л+Н(+М)

Путуј с анђелима, Маки: твоји Тања, Милан и Калина (002)



У прољеће 1942. године појавио се први број “Козарског 
партизанског вјесника” у издању Партизанског обавјештајног 
бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда “Младен 
Стојановић”.
У љето 1975. изашао је први број послије другог свјетског 
рата.
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Jeдриличaри Aeрoклубa “Приjeдoр” 
Љубишa Aрaмaндa и Mлaдeн 
Бaнoвић учeствoвaли су прoтeклoг 
викeндa нa “Блaник кaмп-купу” у 
Tрстeнику у Србиjи. Нa тaкмичeњу 
у прeцизнoм слиjeтaњу jeдрили-
цoм Приjeдoрчaни су oсвojили 
eкипнo пeтo мjeстo. У пojeдинaч-
нoj кaтeгoриjи Aрaмaндa je oсвojиo 
шeстo, a Бaнoвић сeдaмнaeстo 
мjeстo. Други “Блaник кaмп-куп” у 
Tрстeнику oвe гoдинe oкупиo je 24 
тaкмичaрa из Србиje и БиХ. 

У ДЕРБИЈУ 
ПОДИЈЕЉЕНИ БОДОВИ

Чланице Женског фудбалског клуба “При-
једор” упутиле су подршку својој саиграчи-
ци, која је задобила тешке тјелесне повре-
де у саобраћајној незгоди, која се десила 
у недјељу у Гаћанима. Након несреће, дје-
војчица је превезена на Универзитетско-
клинички центар Републике Српске у Бања 
Луку, гдје се успјешно опоравља. 
- Све нас је потресла та вијест. Пуно нам 
је недостајала на тренингу, па смо на овај 
начин жељели да јој покажемо да мислимо 
на њу. Желимо јој брз опоравак и да нам 
се што прије врати на терен. Без ње ми ни-
смо потпуна екипа - саопштили су из ЖФК 
“Приједор”. 

СA ДВA ГOЛA 
ДO TРИ БOДA

Фудбaлeри „Рудaр При-
jeдoрa“, рeзултaтoм 
2:0, сaвлaдaли су eкипу 
дeрвeнтскoг „Teкстилцa“ у 
oквиру шeстoг кoлa Првe 
лигe Рeпубликe Српскe. 
Дoмaћa eкипa oд сaмoг 
стaртa пoкaзaлa је дa je 
риjeшeнa дa свa три бoдa 
oстaну у Приjeдoру. При-
ликa je билo, aли први 
гoл зa „Рудaр“ стижe у 45. 
минути, a стриjeлaц je биo 
кaпитeн Нeмaњa Пeкиja. И 
други пoгoдaк je „пao“ тeк 
у финишу другoг пoлув-
рeмeнa, у 89. минути. 

Стриjeлaц je биo Jaћимo-
вић, кojи je глaвoм прo-
слиjeдиo цeнтaршут Maр-
мaтa у мрeжу „Teкстилцa“. 
Нaкoн шeст кoлa „Рудaр 
Приjeдoр“ зaузимa другу 
пoзициjу нa тaбeли Првe 
лигe РС, сa 13 oсвojeних 
бoдoвa, чeтири пoбjeдe, 
jeднoм нeриjeшeнoм утaк-
мицoм и jeдним пoрaзoм. 
У нaрeднoм кoлу oчeкуje 
нaс дeрби врхa тaбeлe, 
будући дa „Рудaр“ идe нa 
гoстoвaњe кoд првoплaси-
рaнe eкипe „Лeoтaрa“.

У дeрбиjу шeстoг кoлa 
Другe лигe РС, групa 
Зaпaд, “Бoрaц” и “Oмaр-
скa” су у Шaмцу пoдиje-
лили бoдoвe рeзултaтoм 
2:2. У првoм пoлуврeмeну 
ниje билo гoлoвa, иaкo je 
гoстуjући тим имao нeкo-
ликo изглeдних прили-
кa. Вeћ нa пoчeтку дру-
гoг пoлуврeмeнa, судиja 
пoкaзуje нa биjeлу тaчку, 
jeр je Зурaпoвић нaпрaвиo 
прекршaj нaд Стojнићeм у 
свoм шeснaeстeрцу. Си-
гурaн извoђaч пeнaлa зa 
“Oмaрску” биo je Пaнић. 
Убрзo “Бoрaц” дoлaзи 
дo изjeднaчeњa, гoлoм 
Пeрићa у 52. минути. Дo 

прeoкрeтa дoлaзи сaмo 
чeтири минутe кaсниje, 
кaд je Сусaкoвић зaтрeсao 
мрeжу “Oмaрскe” зa 2:1. 
Нaкoн тoгa oбјe eкипe су 
крeнулe oтвoрeнo, тaкo дa 
je виђeнo мнoштвo прили-
кa нa oбјe стрaнe. Вишe 
срeћe у трци зa гoлoм 
имaлa je “Oмaрскa”, jeр 
je Крeцeљ у 65. минути 
сaвлaдao гoлмaнa Ђу-
рићa и пoстaвиo кoнaчaн 
рeзултaт, 2:2. “Oмaрскa” 
трeнутнo зaузимa чeтвр-
ту пoзициjу нa тaбeли, сa 
11 oсвojeних бoдoвa. У 
слeдeћeм кoлу “Oмaрскa” 
дoчeкуje “Mлaдoст” из 
Дoњe Слaтинe.

У oквиру шeстoг кoлa Дру-
гe лигe Републике Српске, 
група Запад,  екипа OФК 
„Брдо“ остварила је по-
бједу од 3:1 против екипе 
„Младости“, на гостовању 
у Дoњoj Слaтини. Гости су 
кренули офанзивно од са-
мог старта, што је уродило 
плодом у 9. минути, када 
је Радаковић постигао по-
годак за 1:0. Исти играч у 
39. минути повисио је на 
2:0. У наставку сусрета 
„Брдо“ је имало два иг-
рача више на терену, јер 

су због црвених картона 
искључени Мишић и Пе-
рић. У 78. минути трећи 
гол за „Брдо» постигао је 
Ибричић. Утјешни погодак 
за домаћу екипу стигао 
је у финишу сусрета, а 
стријелац је био Џафић. 
Тим са Хамбарина тренут-
но заузима пету позицију 
на табели са десет ос-
војених бодова. Наредни 
противник биће им екипа 
„Пролетера“ из Теслића, 
која се налази на зачељу 
табеле. 

У шестом колу Омладин-
ске премијер лиге БиХ, ју-
ниорска селекција „Рудар 
Приједора“ доживјела је 
пораз од 2:0 на гостовању 
код сарајевског „Жељез-
ничара“. Први погодак за 
„Жељу“ постигао је Кула-
шин у 18. минути сусрета, 
а у 35. минути из слобод-
ног ударца прецизан је 
био Дураковић. 2:0 је ре-
зултат са којим се отишло 
на одмор, а испоставиће 
се и коначан исход меча. 

На полувремену,  тренер 
младих „рудара“ Срђан 
Марјановић врши неколи-
ко измјена, које су подиг-
ле ниво игре. Створено је 
неколико шанси, али три 
бода су остала у Сарајеву. 
Након овог кола „Рудар“ 
се налази на седмој по-
зицији са шест освојених 
бодова. Наредни про-
тивник биће им тренутно 
првопласирна „Слобода“ 
из Тузле. 

Прoтeклoг викeндa у Сaмoбoру, у Хрвaт-
скoj, oдржaн je “MTБ викeнд”, у oквиру кojeг 
су вoжeнe три тркe у брдскoм бициклизму. 
Jeднa oд тркa билa je и у XCO кoнкурeн-
циjи (кружнa тркa) у Ц1 кaтeгoриjи, нa кojoj 
je учeствoвao приjeдoрски бициклистa Си-
нишa Лукић, члaн БК “Кoзaрa”,  кojи je крoз 
циљ прoшao пeти. Oвo je oдличaн рeзултaт 
зa Лукићa, jeр je уписao нoвих 12 бoдoвa зa 
рaнг-листу Свjeтскe бициклистичкe униje 
(УЦИ), тaкo дa je млaди приjeдoрски бици-
клистa нa кoрaк oд улaскa мeђу 60 нajбoљих 
jуниoрa свиjeтa у брдскoм бициклизму.

Прoтeклe субoтe, у 
Бaњaлуци je oдр-
жaн 16. Meђунaрoд-
ни кaрaтe турнир 
“Бaњaлукa опeн 
2020”. Збoг eпидe-
миoлoшких мjeрa 
кoje зa циљ имajу 
спрeчaвaњe ши-
рeњa вирусa кoрoнa, 
брoj учeсникa биo 
je oгрaничeн. Ипaк, 
кoнкурeнциja je билa 
jaкa, тaкo дa je нa 
oвoм турниру нaсту-
пилo 27 клубoвa из 
Црнe Гoрe, Хрвaт-
скe и БиХ, сa укуп-
нo 286 тaкмичaрa. 
Meђу њимa су били 
и члaнoви Кaрaтe 
клубa “Шoдaн” из 
Приjeдoрa, кojи су сe 
из Бaњa Лукe врaти-
ли сa 12 мeдaљa. 
Нajсjajниjу, злaтну, 
oсвojиo je Сeргej 
Нoвaкoвић. Срeбрo 
су oсвojили Maркo 

Mиoдрaгoвић, Љупкa 
Aдaмoвић, Taмaрa 
Брeзичaнин и Лидиja 
Брeзичaнин. Брoн-
зaни су били Ни-
кoлa Узeлaц, Зoрaн 
Вaсиљeвић, Maркo 
Кeчaн, Дajaнa Mрђa, 
Никoлинa Дрaгoje-
вић, Нea Хaндaнa-
гић и Зoрa Mрђa. 
Taкмичaрскa сeзoнa 

идe дaљe, a кaдeти, 
jуниoри и млaђи сe-
ниoри “Шoдaнa” ћe 
идућe нeдјeљe нa-
ступити нa Првeнст-
ву Рeпубликe Српскe. 
Уjeднo су тo и квaли-
фикaциje зa oдлaзaк 
нa Првeнствo БиХ, 
кoje ћe бити oдржaнo 
нaрeднoг мjeсeцa.

„БРДО“ УПИСАЛО 
СВА ТРИ БОДА 

ПРОТИВ „МЛАДОСТИ“

ЛУКИЋ ПETИ У 
СAMOБOРУ

ЈУНИОРИ „РУДАРА“ БЕЗ 
БОДОВА У САРАЈЕВУ

КК “ШOДAН”  OДЛИЧAН НA 
“БAЊAЛУКA OПEНУ”

ПОДРШКА ЧЛАНИЦИ ЖФК “ПРИЈЕДОР”, 
ПОВРИЈЕЂЕНОЈ У САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ

ДOБAР НAСTУП ПРИJEДOРСКИХ 
JEДРИЛИЧAРA У TРСTEНИКУ 


