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Изборна кампања за локалне изборе у БиХ званично по-
чиње данас (16. октобра) и трајаће 30 дана. Локални из-
бори биће одржани 15. новембра. Изборна ћутња почеће 
24 часа прије отварања бирачких мјеста, односно 14. но-
вембра у 7.00 часова и траје до њиховог затварања. На 
бирачким списковима у Приједору регистровано је 85.761 
гласача. Од тога је 2.740 оних који ће гласати путем поште.
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Станари борачке зграде на Пе-
ћанима, у којој је смјештена Јав-
на кухиња “Оптимисти”, већ мје-
сецима муку муче са неугодним 
мирисом који се шири из кухиње. 
Према ријечима Бошка Бероње, 
предсједника ЗЕВ-а ове борач-
ке зграде, безбједност станара 
је доведена у питање. - У овој 
згради живи 90 породица. Ујутро 
када устанете, не можете отво-
рити прозор нити боравити у ста-
ну од неугодних мириса. Затим, 
сваки дан пуно људи ту циркули-
ше. Највећи проблем је безбјед-
ност станара. Може доћи и до 
тога да се зграда, не дај Боже, 
запали због таложења масноће у 
вентилационим системима. На-
дамо се да ће тај проблем у што 
скоријем времену бити ријешен, 
како не би трпјели веће посље-
дице - додао је Бероња. 
Градоначелник Ђаковић рекао 
је да ће Градска управа што хит-

није приступити рјешавању овог 
проблема.
- Проблем станарима стварају 
испусни гасови из кухиње која 
није била технички исправно 
прикључена и то ћемо у скоријем 
временском року рјешавати. Што 
се тиче потребе за измјештањем 
јавне кухиње из зграде која је 
додијељена борачким катего-
ријама, у догледно вријеме ћемо 
тражити адекватно рјешење, јер 
јако је мало слободних просто-
рија којима располаже Град за 
ове намјене - поручио је градо-
начелник. 
Министар Милуновић рекао је 
да је у току поступак преношења 
власништва над становима у 
овој борачкој згради на Пећани-
ма на крајње кориснике, након 
што је Влада Републике Српске 
власништво пренијела на Град 
Приједор.
- Овај поступак је био заус-

тављен због епидемије виру-
са корона. Опет је покренут и у 
најскорије вријеме биће рије-
шен. Остало је да се заврши 
уређење земљишта око три бо-
рачке зграде у овом насељу, што 
је по уговору који је потписан 
између Владе РС и Града Прије-
дора требало бити уређено, али 
из техничких разлога чекала се 
изградња још једне зграде. Ми-
слим да смо сада то превазишли 
и да је тај период исувише дуг да 
бисмо чекали на изградњу, при-
лагођавање и уређење тог зе-
мљишта. Договорили смо се да 
се у најскорије вријеме приступи 
уређењу земљишта и паркинга, 
који је неопходан, прије свега, 
ратним војним инвалидима који 
живе тамо - рекао је Милуновић. 
Станари ће на овај начин доби-
ти и адекватан прилаз борачким 
зградама.

Град Приједор и Мисија ОЕБС-а у 
БиХ организовали су церемонију 
потписивања Изборног етичког 
кодекса који су у Приједору пот-
писали осам политичких страна-
ка, једна коалиција и два неза-
висна кандидата. Изборни етички 
кодекс представља договорни 
плански акт политичких субјека-
та за предстојеће локалне избо-
ре, поводом званичног почетка 
изборне кампање. Политичке 
странке, коалиције и независни 
кандидати, потписивањем Кодек-
са, прихватају принципе којима 
ће се руководити током изборне 
кампање, као што су праведност, 
законитост, транспарентност, те 
уздржавање од говора мржње. 
Истакао је то Дмитриј Иордани-
ди, замјеник шефа Мисије ОЕБС-
а у БиХ, који каже да се већина 
политичких субјеката одазвала 
потписивању Кодекса.
- Ми у ОЕБС-у сматрамо да су 
локални избори од посебног зна-
чаја. Искрено вјерујем да је то 
прилика за политичке субјекте, 
али и становништво, да заједно 
виде на који начин побољшати 
услове живота на овом простору 
и да заједно избјегну запаљиву и 
хушкачку реторику, да причају о 
конкретним проблемима за које 
су грађани забринути - истакао је 
Иорданиди. 
Борислав Марић, предсједник ГО 
Прва СДС, каже да су задовољни 
потписивањем Кодекса.
- На основу позитивног искуства 
које имамо с Мисијом ОЕБС-а, 
вјерујем  да ће и ови избори бити 
фер, коректни и поштени - иста-
као је Марић.  

Драгутин Родић, предсједник 
ГрО ДНС, наглашава да Изборни 
етички кодекс, прије свега, има 
велику моралну снагу и обавезу.
- Он садржи, између осталог, 
основне принципе политике Де-
мократског народног савеза. Да 
се поштује Изборни закон БиХ, да 
се поштују етички кодекс када је 
у питању уздржавање од говора 
мржње, фер кампања, програмс-
ка кампања - рекао је Родић.
Идеју о потписивању Кодекса 
подржао је и Сулејман Драгано-
вић, независни кандидат за од-
борника у Скупштини града.
- Као човјек из народа који жели 
поштене и фер изборе, сматрам 
да је то у реду - истакао је Дра-
гановић. 
Милован Половина, в. д. секре-
тара Скупштине града Приједо-
ра, каже да је Скупштина града, 
у сарадањи с Мисијом ОЕБС-а у 
БиХ, радила на изради приједло-
га етичког кодекса који укључује 
изводе из Изборног закона, те 
фер и демократске процедуре 
неопходне за све, па тако и ове 
локалне изборе.
- У изради овог етичког кодекса 
учествовало је укупно 25 једини-
ца локалне самоуправе на нивоу 
БиХ. Поред јединица локалне 
самоуправе, велики допринос су 
дале колеге из цивилног друшт-
ва, уз подршку Мисије ОЕБС-а у 
БиХ- истакао је Половина.
Прије Приједора, Изборни етич-
ки кодекс потписан је у Јајцу и 
Теслићу,  а потписивање ће бити 
настављено у више градова ши-
ром БиХ. 

Б. Дакић

Одржана је јавна расправа 
о Нацрту регулационг плана 
„Сана Б-1“, који обухвата дио 
централног подручја Приједо-
ра између десне обале Сане и 
дијелова улица Краља Петра 
Првог Ослободиоца, Радничке 
и Улице Српских великана. При-
једорска удружења која се баве 
заштитом и очувањем животне 
околине уложила су бројне при-
мједбе на Нацрт овог регулаци-

оног плана, којим је, наводно, 
предвиђена и изградња бензин-
ске пумпе у близини Сане, што 
је, према мишљењу Драгана 
Ратковића из Удружења “Чувари 
Сане”, недопустиво. Покренули 
су иницијативу за потписивање 
петиције, како би спријечили ус-
вајање спорног документа.
- Сматрамо да је бензинска пум-
па уз саму обалу ријеке веома 
опасна ствар. Сами резервоари 

који се налазе испод површине 
земље, уз велике количине под-
земних вода, канализација која 
нема довољан капацитет да 
прими све те воде, само су неки 
од разлога због којих смо про-
тив изградње бензинске пумпе 
- истакао је он.
Сличног мишљења је Горан 
Кривић из Удружења грађана 
“Санус”. Како каже, приложи-
ли су 12 примједби, од којих су 
само неке усвојене.
- Пратићемо само излагање 
плана и издавање дозвола, уко-
лико се буде нешто градило - 
напоменуо је Кривић.
Из градског Одјељења за про-
сторно уређење нико се није 
обратио новинарима. Коначну 
одлуку о свему донијеће Скупш-
тина града на једном од наред-
них засједања.

Поводом 25. годишњице од ег-
зодуса Срба из Санског Моста, 
у суботу  су са градског моста 
у ријеку Сану спуштени вијенци 
и црвене руже. Болних тренутка 
када је морао да напусти своје 
огњиште присјетио се ратни вој-
ни инвалид Радослав Рашљић. 
- Тада сам имао 35 година. 
Дјеца малена. Нас је шесто-
ро из Санског Моста изашло у 
једном „југи“. Побјегао сам на-
врат-нанос, за пола сата сам 
изишао. Пола становништва је 
тамо остало. Имовину коју сам 
имао у Санском Мосту продао 
сам међу првима, а овдје се 
настанио у Гомјеници. Жива 
глава све преболи, мада је нај-
теже онима који су тад неког 
изгубили. Те ране остају - каже 
Радован. Додаје да је захвалан 
граду Приједору који га је, како 
каже, примио као најрођенијег. 
Здравка Карлица, предсједница 
Организације породица заро-
бљених и погинулих бораца и 
несталих цивила града Прије-
дора, каже да и данас српски 
повратници у Сански Мост не-
мају струје.
- Живе јако тешко. Прошле го-
дине сам апеловала на тамо-
шње власти  да се према на-
шим повратницима понашају 
онако као што се ми понашамо 
према људима који су се овдје 

вратили. Нажалост, тамо нема 
разумијевања за ове људе, а 
многи Сањани који су се расули 
по цијелом свијету данас жале 
за својим мјестом - каже Карли-
ца. 
Драган Мастикоса, замјеник на-
челника општине Оштра Лука, 
каже да оно што се Србима до-
годило те 1995. године не смију 
препустити забораву.
- Те године је, по попису у Сан-
ском Мосту, било око 28.000 
Срба. Сада се по неким незва-
ничним списковима тамо нала-
зи њих око хиљаду, мада фак-
тички у Санском Мосту живи тек 
око 300 Срба - каже Мастикоса.
Обиљежавању 25. годишњице 

од егзодуса Срба из Санског 
Моста  присуствовао је Алек-
сандар Миљуш, замјеник градо-
начелника Приједора. Рекао је 
да је град Приједор увијек био 
наклоњен људима који су избје-
гли с тих простора.
- Пружено им је уточиште у 
вријеме кад је то било најтеже. 
И дан данас су ти људи овдје и 
град Приједор ће увијек бити уз 
њих - поручио је Миљуш. 
Обиљежавање сјећања на 10. 
октобар 1995. године иницира-
ла је Организација заробљених 
и погинулих бораца и несталих 
цивила града Приједора 2014. 
године. 

УСКОРО РЈЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СТАНАРА БОРАЧКИХ ЗГРАДА

М. Шодић

 Проблеми станара борачких зграда на Пећанима ускоро 
ће бити ријешени. Речено је то након састанка Душка Ми-
луновића, министра рада и борачко-инвалидске заштите 
Републике Српске, и Миленка Ђаковића, градоначелника 
Приједора, са представницима заједница етажних влас-
ника борачких зграда у овом насељу

Са састанка у Приједору

Сарадња Града и Мисије ОЕБС-а у БиХ

ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ 
ПОТПИСАЛИ ИЗБОРНИ 

ЕТИЧКИ КОДЕКС

М. З.

ОБИЉЕЖЕНО 25 ГОДИНА ОД 
ЕГЗОДУСА СРБА ИЗ САНСКОГ МОСТА

Јавна расправа о Нацрту регулационог плана «Сана Б-1»
ЕКОЛОЗИ УЛОЖИЛИ БРОЈНЕ ПРИМЈЕДБЕ 

М. З.

Са јавне расправе
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Драгутин Родић, кандидат Демократског народног савеза 
за градоначелника Приједора

Каква је тренутна пози-
ција ДНС-а у односу на 
друге политичке стран-
ке у Републици Српској 
и Приједору?
- ДНС је настао, растао и стицао 
повјерење грађана у Приједо-
ру. Странка је од 2000. године 
до данас биљежила константан 
раст и повјерење грађана. ДНС 
у Приједору има моћну инфра-
структуру, јаке мјесне организа-
ције, рејонске одборе. У Прије-
дору егзистирају и друге странке 
и све оне имају своје амбиције, 
а заједнички именитељ им је да 
побиједе ДНС и освоје власт у 
Приједору. Убијеђен сам да је 
ДНС и даље појединачно најјача 
странка у Приједору и да ће то 
потврдити на сљедећим избори-
ма. Јасно је којом ће стратегијом 
ићи, да је ДНС дуго на власти, 
да се понаша као да је Приједор 
приватно власништво ДНС-а, 
да доста тога није урађено, да 
је слаба комуникација са дру-
гим нивоима власти, да је било 
много злоупотреба у раду и тро-
шењу јавног новца. Чињенице су 
другачије. Погледајте Приједор 
2004. године и Приједор данас. 
То су два потпуно различита гра-
да. Од касабе, данас имамо мо-
деран европски град. Зашто није 
могло више? Из објективних раз-
лога, прије свега застоја и криза 
на глобалном плану, елемен-
тарних непогода и усмјеравања 
средстава на санацију штете 
умјесто у развој. Наравно да је 
било и субјективних слабости, 
али то је нешто што се најбрже 
може поправити и кориговати.
Како и зашто сте доније-
ли одлуку да се кан-
дидујете на локалним 
изборима за градона-
челника Приједора?
- Није то била нимало лака од-
лука. Град су од 2004. године 
водили Марко Павић, у три ман-
дата, и Миленко Ђаковић у по-
сљедњем мандату. Оставили су 
трајан печат у развоју града, како 
у политичком, тако и у развојном 
смислу. Процјена свих структу-
ра ГО ДНС Приједор је била да 
након свих ранијих догађаја, гу-
битка скупштинске већине, дес-
табилизације односа у Странци 
како на локалном, тако и репу-
бличком нивоу, предузмемо од-
говарајуће кораке на стабилиза-
цији односа. Моја кандидатура је 
произашла из заједничког става 
органа ГО ДНС Приједор уз ве-
лико разумијевање и подршку 
досадашњег градоначелника 
Миленка Ђаковића. Наравно, 
ДНС у Приједору има још ре-
спектабилних кадрова који су 
могли бити кандидати. Ја нисам 
имао право да, као предсједник 
ГО ДНС Приједор, не прихватим 
кандидатуру, а самим тим и од-
говорност. Најодговорнији сам за 
вођење организације, и за успјех 

и неуспјех, а за разлику од мојих 
колега из других партија, прихва-
тио сам ту одговорност са свим 
могућим посљедицама. У поли-
тици можете калкулисати, али на 
крају морате да покажете своју 
снагу. Мотив више је и подршка 
коју сам добио у Приједору као 
кандидат ДНС за ПД ПС БиХ на 
општим изборима 2018. године 
на којима сам освојио повјерење 
10.099 бирача.
Одборничка листа ДНС-
а за локaлне изборе је 
спој младости и искуст-
ва. Можете ли нам пред-
ставити ваш тим за по-
бједу?
- Одборничку листу смо брижљи-
во бирали. Водили смо рачуна 
о сваком детаљу, територијал-
ном, генерацијском, образов-
ном, искуственом, домаћинском. 
Наравно, водили смо рачуна и 
о угледу који сваки појединац 
има у широј друштвеној зајед-
ници. Постигли смо апсолутан 
консензус око листе. Сматрам 
да је највећи квалитет, осим 
појединачних вриједности, што 
је приједлог дошао из базе. На 
листи су људи који се баве раз-
личитим дјелатностима, дока-
зани у свом раду, који обављају 
најодговорније функције. Све то 
сматрам да је гаранција успјеха, 
али исто тако велика снага кан-
дидату за градоначелника. Само 
тимски рад, уз међусобно раз-
умијевање, може бити гаранција 
успјеха.

Шта су аргументи ДНС-а 
за повјерење бирача за 
наредни мандат и побје-
ду на изборима?
- Наши аргументи су видљиви 
на сваком кораку, јер сви знамо 
како је град изгледао 2004. годи-
не, а како данас. У Приједору су 

уведена  многа побољшања 
у свим областима живота. Из-
грађени многи објекти инфра-
структуре: од производних до 
објеката спорта и културе. Во-
дило се рачуна о побољшању 
услова у мјесним заједница-
ма градећи и реконструишући 
објекте друштвеног стандарда, 
дјечијих игралишта, друштве-
них домова, водовода. Улагало 
се у привреду кроз разне видо-
ве субвенција, пољопривреду, 
културу, спорт. Ако се вратимо 
уназад, видјећемо да од 2004. 
године до данас само један Из-
вјештај о раду градоначелника 
и Градске управе није усвојен 
и то извјештај за 2018. годину 
када је промијењена скупштин-
ска већина. То говори о квали-
тету рада и односу према повје-
реним пословима. По први пут 
уведене су одређене ставке у 
буџет, а односе се на континуи-
рано побољшање материјалног 
положаја пензионера, борачких 
категорија, вјерских заједница, 
улагање у образовање у складу 
са могућностима и законским 
обавезама. Основ свега била 
је сарадња са привредницима, 
тражење најоптималнијих усло-
ва за улагање у привреду и за-
пошљавање. Када радите јавни 
посао, не можете да задовољи-
те различите интересе. Увијек 
ће бити незадовољних. Оно што 
ћемо наставити у наредном пе-
риоду јесте да све оно што је до-
бро и даље унапређујемо, а оно 

што није било добро мијењамо. 
Циљеви и садржај приоритета 
свих наших активности у наред-
ном периоду морају бити у функ-
цији стварања и унапређења 
политичке, безбједносне, еко-
номске и социјалне ситуације. 

Предмет нашег дјеловања ће 
бити на економији, запошља-
вању, инвестицијама и инфра-
структури, као бази, а из базе ће 
произаћи надоградња, култура, 
спорт, социјала и побољшање 
материјалног положаја угроже-
них категорија становништва. 
Основ свега, опет подвлачим, је 
стабилна политичка ситуација. 
Ако стварамо теорију хаоса, 
тешко да ћемо учинити нешто 
добро за грађане. 
Шта је циљ ДНС-а на 
локалним изборима у 
Приједору?
- Циљ је да добијемо довољно 
гласова и побиједимо у трци за 
градоначелника, али исто тако 
освојимо најмање 14.000 гласо-
ва за одборнике. Мислим да су 
нам процјене реалне. Оне не 
произилазе из жеље, из импро-
визације. Ако погледате и ана-
лизирате друге странке и њихо-
ве резултате од 2000. године до 
данас, онда можете закључити 
двије ствари. Прва је да је ДНС 
увијек имао константан раст и 
на општим и локалним избори-
ма, али и за градоначелника. 
Друге странке нису имале изра-
жену тенденцију раста и крета-
ле су се отприлике у истом ни-
воу годинама, што говори да се 
профилисало гласачко тијело 
појединих странака. Сматрам да 
ће на овим изборима побиједи-
ти она странка која има добру 
инфраструктуру и дисциплино-
вано чланство, а ДНС сигурно 
то  има у Приједору. Избор гра-
доначелника највећим дијелом 
носи странка. Али исто тако, не 
значи да ће само припадници те 
странке гласати за градоначел-
ника. Много је то фактора који 

одлучују о томе, али исто тако 
знамо да преко 50% грађана не 
излази на изборе. Потребно је 
новом енергијом, перспективом 
пробудити и те грађане.
Како изгледа ваша ду-
горочна визија развоја 
града у наредне четири 
године када је у питању 

економски  развој на-
шег града?
- Приоритет у раду биће рас-
терећење привредног сектора 
бројних фискалних и парафи-
скалних давања, идентифика-
ција потенцијала Приједора како 
би се остварили развојни пројек-
ти који имају реалне основе и 
који ће дати најбрже и најбоље 
резултате. Ствараћемо усло-
ве за стимулисање предузет-
ништва са циљем подстицања 
унутрашњих потенцијала за 
развој, запошљавање и самоза-
пошљавање и покретање нових 
бизниса. Одредићемо  програм 
материјалне и нематеријалне 
подршке предузетницима. Ра-
дићемо  на стварању повољног 
амбијента за инвестирање у 
намјери постизања  развојних 
пројеката. Улагаћемо у развој 
производних капацитета, посеб-
но предузећа, који се заснивају 
на стратешким потенцијали-
ма, а што ће за резултат имати 
стратешки и дугорочни развој 
Приједора. Очекује нас потпуна 
реформа локалне самоупра-
ве и управе чији резултат мора 
бити њена ефикасност, раци-
онализација, појефтињење и 
рушење бирократских барије-
ра које спречавају економски 
и привредни развој и спутавају 
предузетништво грађана. Рад  
Градске управе мора бити транс-
парентан и у функцији грађана 
и развоја привреде. То значи 
скраћивање административних 
процедура за послодавце, обез-
бјеђивање инфраструктуре за 
нове и постојеће послодавце. 
Наш задатак биће и стварање 
услова за покретање малих биз-
ниса, помоћ у обезбјеђењу ин-
фраструктуре, помоћ у бржем 
обезбјеђењу УТУ услова и ре-
гистрацији, помоћ у реализацији 
пројектне идеје и стручна помоћ 
током вођења бизниса. Рефор-
мисаћемо јавна предузећа у 
власништву Града Приједора на 
основу елабората и студија из-
водљивости.

НАСТАВЉАМО, ЗА ЉУДЕ 
И ЖИВОТ ПРИЈЕДОРА

ПРОГРАМ РАДА СА 
КОНКРЕТНИМ РЈЕШЕЊИМА

- У борби за мандат 2020 - 2024. године, ДНС ће 
понудити Програм који ће обухватити све сегмен-
те живота и конкретна рјешења. Биће конципиран 
на реалним основама и реалним могућностима и 
биће резултат разговора са свим категоријама 
становништва и њиховим размишљањима и при-
једлозима. Желим да постигнем најшири могући 
консензус у Приједору. Уколико грађани подрже 
политику ДНС-а, могу да обећам да ћу реализо-
вати све оно о чему смо се договорили и што смо 
усвојили. Тежиште ће бити на успостављању нај-
боље могуће сарадње са Скупштином града, као 
предусловом за све друге активности.

►►►БИОГРАФИЈА
Рођен  01. јануара 1958. године у Санском Мосту. Прав-
ни факултет завршио у Београду. По завршетку  факул-
тета, запослио се  у Фонду ПИО - Филијала Приједор, 
гдје је преко 20 година обављао правне послове, по-
чев од референта до директора Филијале. Од 2005. го-
дине ради на различитим правним пословима у Град-
ској управи Приједор. Члан је Демократског народног 
савеза од оснивања 17. јуна 2000. када је изабран за 
потпредсједника ДНС-а, а од 2003. године за генерал-
ног секретара. Биран је за одборника, посланика и де-
легата у НС РС и делегата у Дому народа ПС БиХ. Об-
ављао дужност шефа Клуба посланика у НС РС, шефа 
Клуба српског народа у Дому народа ПС БиХ. Будући 
да је у више наврата био шеф Централног изборног 
штаба, заједно са  другим члановима ДНС-а,  дао је 
велики допринос  континуираном повећању резулта-
та и препознатљивости политике ДНС-а. У јуну 2019. 
године изабран је за замјеника предсједника ДНС-а РС 
и ту дужност обављао је до 24.12.2019. године. 
Актуелни је предсједник  ГО ДНС 
Приједор. Поносан је на своје по-
ријекло и породицу, а нарочито на 
супругу и синове.

- Приједор смо градили претходних шеснаест година. Градили смо га коли-
ко смо могли. Можда смо могли и више, да су нам дали они који мисле да га 
воле више. Грађане смо, нашом досадашњом визијом развоја, увјерили да 
доносимо најбоље своме граду и грађанима. ДНС има кадровски, морал-
ни, политички и национални капацитет да води овај град и заједно 
са грађанима гради бољу будућност Приједора.



Нетачне и непровјерене 
информације изнесене су 
на недавној  конференцији 
за медије руководства при-
једорског СНСД-а, тврди 
Мирко Совиљ, вршилац 
дужности директора Бол-
нице “Др Младен Стојано-
вић”. Он је нагласио да је 
овакав иступ дио предиз-
борне кампање СНСД-а у 
коју су уврштене негативне 
тврдње о стању у овој јав-
ној здравственој установи. 
Совиљ је због тога изразио 
жаљење, јер како тврди, 
ако ишта треба да се по-
штеди у предизборној кам-
пањи од увођења у поли-
тичка надмудривања, онда 
су то здравствене установе. 
- Вјерујем да је овај иступ 
имао за циљ да узнемири, 
прије свега, руководство 
Болнице, а нарочито дирек-
тора. Међутим, чињеница 
је да су на овакав начин 
узнемирени сви запослени 
у Болници, али и наши па-
цијенти, јер су поједини ме-
дији са те прес конферен-
ције извукли закључак да је 
у нашој болници катастро-
фално стање. Одговорно 
тврдим да је на овај начин 
нанесена штета нашој уста-
нови - додао је Совиљ. 
Нагласио је да су нетачне 
тврдње да су у овој бол-
ници потопљени нови ме-
дицински апарати. Било је 
периодичних излијевања 
воде због подземних вода 

и код наглих слијевања по-
вршинских вода, тврди Со-
виљ, гдје је био поплављен 
вешерај и сутеренски про-
стор. За потребе ангио-са-
ле Влада РС је донијела 
одлуку да издвоји 1,3 ми-
лиона марака и у тој одлу-
ци је истакнуто да Болница 
има обавезу да проведе 
тендерски поступак, на-
бавку и остало, те достави 
документацију спроведеног 
поступка, а да ће плаћање 
извшити Министарство фи-
нансија. Нити су средства 
пренесена на рачун Бол-
нице, нити ће бити, нагла-
шава Совиљ, и додаје да 
је опрема већ испоручена 
приједорској болници.
- Заиста је недобронамјер-
но дати изјаву да је Влада 
РС пребацила средства у 
висини од 1,7 милиона ма-
рака, (не знам гдје су на-
шли тај износ) и да се не 
зна шта ће бити са ангио-
салом. Ово је пројекат који 
припремамо дуже вријеме, 
а за који припремамо и ка-
дровска рјешења. Такође 
је реализован пројекат на-
бавке магнетне резонанце, 
искључиво напором руко-
водства приједорске бол-
нице, јер за то нисмо имали 
значајну подршку Владе 
РС, као што је то у другим 
установама. Кредитним 
средствима смо то обез-
биједили. Ова два пројекта 
приводимо крају. Магнетна 

резонанца почиње с радом 
већ идуће седмице, а ан-
гио-сала почетком наредне 
године - рекао је Совиљ. 
Са одласком медицин-
ских кадрова суочавају се 
све здравствене установе 
у РС, не само болница у 
Приједору, тврди Совиљ 
и истиче да је нетачно да 
су у посљедњих 10 годи-
на из ове болнице отишли 
најбољи здравствени рад-
ници. У овој здравственој 
установи од почетка ове го-
дине редовно се исплаћује 
бруто плата, нагласила је 
Гордана Жујић, помоћник 
директора за финансијска 
питања.  
- Задњу плату смо испла-
тили за осми мјесец, као 
и доприносе и порезе за 
све раднике. Што се тиче 
ранијих дуговања за до-
приносе, они су евидентни 
и постоје, међутим такво 
је стање на нивоу цијеле  
РС. Сви су ти доприноси 
уредно пријављивани, ре-
програмирани и чекају неко 
рјешење на нивоу РС - ре-
кла је Жујићева. 
Она је додала да није било 
смањења плата за вријеме 
епидемије вируса корона, 
те да су радници који раде 
у Ковид-одјељењу добили 
стимулацију која је изно-
сила 20 одсто од њихове 
плате.
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Тим поводом Тим поводом

Дaлибoр Пaвлoвић, кaн-
дидaт СНСД-a за градо-
начелника Приједора, 
рeкao je нa кoнфeрeнциjи 
зa мeдиje дa су нeкoрeкт-
нe изjaвe Mиркa Сoвиљa, 
дирeктoрa Бoлницe “Др 
Mлaдeн Стojaнoвић”, дa 
Пaвлoвић, кao рукoвo-
дилaц Филиjaлe ФЗO у 
Приjeдoру, ниje упoзнaт 
сa нaчинoм рaдa Бoлни-
цe. Стaњeм у приjeдoрскoj 
бoлници нe мoжe сe бити 
зaдoвoљнo, смaтрa  Пaв-
лoвић, нaвoдeћи дa je oвa 
здрaвствeнa устaнoвa je-
динa у РС смaњилa плaтe 
љeкaримa у кoвид рeжи-
му рaдa, иaкo ФЗO ниje 
умaњивao трaншу прeмa 
Бoлници.
- Упитao бих гoспoдинa 
Сoвиљa кaдa je Бoлницa 
пoсљeдњи пут уплaтилa 
дoпринoсe зa свoje рaд-
никe? И кaкo би сe ти рaд-
ници лиjeчили дa им ниje 
Филиjaлe ФЗO Приjeдoр? 
Смaтрaм њeгoвe изjaвe 
нeкoрeктним и смaтрaм 

дa нe мoжeмo нa тaj нaчин 
кoмуницирaти - рeкao je 
Пaвлoвић. 
Oн je пoхвaлиo oсoбљe 
приједорске бoлницe, 
нaрoчитo нa aнгaжмa-
ну у врeмeну eпидeмиje 
вирусa кoрoнa, дoдajући 
дa сe тo трeбa нaгрaди-
ти, a нe дa им сe смaњуjу 
плaтe. Бoлнички oбjeкaт 
изглeдa тужнo и oд бу-
дућeг грaдoнaчeлникa 
ћe сe трaжити дa изврши 
рeкoнструкциjу Бoлницe, 
jeр je услoвнa бoлницa 
приoритeт зa грaђaнe при-
jeдoрскe рeгиje, изjaвиo 
je прeдсjeдник ГрO СНСД 
Приjeдoр Сaшa Бурсaћ.
- Кoрoнa je пoкaзaлa дa смo 
пaли нa мнoгим испитимa. 
Чули смo дa су купљeни 
нeки нoви апарaти, кojи 
су пoтoпљeни у вoди и ни-
кaд нису пoчeли сa рaдoм. 
Oбeћaнo je 1.1.2019. дa 
ћeмo имaти aнгиo-сaлу, a 
нeмaмo je. Кoликo знaмo, 
Влaдa РС je из Клирин-
шкoг дугa приjeдoрскoj 

бoлници прeбaцилa 1,7 
милиoнa зa oпрeмaњe oвe 
сaлe - нaвeo je Бурсaћ. 
Oн je нaпoмeнуo дa je 
нeoпхoднo ствoрити 
бoљe услoвe зa рaд, jeр 
нajбoљи кaдрoви oдлaзe 
из приjeдoрскe бoлницe 
и aнгaжмaн трaжe у дру-
гим устaнoвaмa, кao и вaн 
грaницa држaвe. Нaрoдни 
пoслaник Дрaгoслaв Кaбић 
тaкoђe je пoхвaлиo рaд 
oсoбља, aли je нaглaсиo 
дa ниje зaдoвoљaн oбjек-
тoм у кojeм сe нaлaзи Кo-
вид-бoлницa.
- Taj oбjeкaт биo je дeвa-
стирaн и смaтрaм дa нису 
били испуњeни услo-
ви дa у тoм oбjeкту буду 
смjeштeни oбoљeли oд 
кoрoнe. Tрeбaлo je нaћи 
aдeквaтниjи прoстoр, a пo 
мoм мишљeњу, трeбaлo je 
aнгaжoвaти и стручњaкe 
сa стрaнe кaкo би пoмoгли 
тиму кojи сe бoриo сa виру-
сoм - изjaвиo je Кaбић. 
Oн je питao и кoликo je 
нoвцa прикупљeнo oд при-
јeдoрских приврeдникa зa 
oпрeмaњe Кoвид-бoлни-
цe и штa je сa тим срeд-
ствимa урaђeнo. Из при-
jeдoрскoг Грaдскoг oдбoрa 
СНСД-a пoзвaли су свe 
пoлитичкe субjeктe кojи 
учeствуjу нa прeдстojeћим 
избoримa дa вoдe фeр и 
кoрeктну кaмпaњу, a нa 
грaђaнe су aпeлoвaли 
дa сe држe прoписaних 
eпидeмиoлoшких мjeрa 
кaдa буду излaзили нa би-
рaлиштa.

СОВИЉ ДЕМАНТОВАО 
НАВОДЕ СНСД-а О 

СТАЊУ У БОЛНИЦИ 

М. Шодић

СНСД: НEЗAДOВOЉНИ СTAЊEM 
У ПРИJEДOРСКOJ БOЛНИЦИ

- Ми се не миримо са тим како 
јесте и не окупљамо се да маш-
тамо како може бити, ми радимо 
на бољем животу, за људе. За 
разлику од наше политичке кон-
куренције, чија маштања испа-
ре као кап на сунцу, оно што ми 
радимо свако може додирнути и 
остаће дуго иза нас. Било да су 
то путеви у Републици Српској, 
куће за расељена лица или фа-
брике у Приједору.  Ми не мора-
мо људе да убјеђујемо у то што 
радимо, они то могу додирнути 
- истакао је он.
Како каже, ДНС окупља истин-
ске патриоте и људе који воле 
Српску, а највећи показатељ 
патриoтизма је улагање у еконо-
мију, стварање нових радних мје-
ста, те брига о условима живота 
обичног човјека.
- То значи створити систем у 

ком ће минимум један члан сва-
ке породице бити запослен и у 
ком борци и ратни ветерани не 
гладују, систем у коме ће мла-
ди паковати кофере само тури-
стички, а пензионери проводити 
старост достојанствено, како и 
заслужују. Мјера патриотизма за 
нас је број нових фабрика, број 
послодаваца који поштују сва 
права трудница и радника, број 
узораних њива и продатих до-
маћих производа, број вртића и 
квалитет путева, број сачуваних 
угоститељских и туристичких 
објеката у овој кризи. И оно што 
је веома важно, ДНС ће се у го-
динама које долазе побринути 
да свако дијете погинулог борца 
има посао. Ти људи су утемељи-
вачи Српске. Хиљаде њих који 
су оставили своје породице да 
би ми данас овде сједили под 

заставом Репу-
блике, наш су 

темељ, а 
њ и х о в а 
дјеца која 
не раде, 
с а в ј е с т 
су овог 
д р у ш т -
ва и ако 

неће дру-
ги, ДНС ће 

урадити шта 
се мора у име 

свих - поручио је 
Нешић и истакао да 

ДНС није и да никада неће ни 
бити нечији привјесак. 
- Ми смо свих ових година има-
ли своју политику у чијем цен-
тру је човјек и брига за његов 
пристојан живот. Радили смо и 
градили са нашим народом, ула-
гали у инфраструктуру и послов-
ни амбијент, у паркове и вртиће, 
борили се да се повећају стипен-
дије, да се улаже у културу и да 
се привуку инвестиције. И то се 
најбоље види овдје у Приједору. 
Овдје смо показали шта значи 
домаћинско управљање и брига 
за људе и живот. Трансформиса-
ли смо га у град развоја и једно 
од најбољих мјеста за улагање у 
овом дијелу Европе - рекао је он.
Са сједнице је поручено да је 
амбиција ДНС-a да буде прва 
политичка снага у Српској. Због 
тренутне епидемиолошке ситу-
ације, чланови Предсједништва 
ДНС-а и делегати из других опш-
тина и градова, Изборну сједни-
цу пратили су путем Интернета.

Економија, запошљавање и ин-
фраструктурни пројекти, оно је 
на чему ће Демократски народ-
ни савез и убудуће инсистира-
ти, поручио је Драгутин Родић, 
предсједник Градске организа-
ције ДНС-а. Тврди да је у При-
једору, у протеклом периоду, 
колико је ДНС на власти, доста 
тога урађено.
- Најважнији изазов у овом тре-
нутку је економија. Све друго 
требамо оставити по страни, 
па и националне теме, које јесу 
битне, али у овом тренутку тре-
ба да се бавимо локалним те-
мама. Подсјетићу да се 95 од-
сто права остварује у локалним 
заједницама, а однос оних који 
су на власти огледа се у рјеша-
вању проблема грађана, и то ће 
ДНС и да ради - истакао је он.
Битан сегмент у друштву је Ор-
ганизација младих ДНС-а, која 
је основана прије 14 година. 
Бољи положај младих, оно је 
за шта се залаже та организа-
ција, истиче вршилац дужно-
сти предсједника Организације 
младих, Бојан Мартић.
- На одборничкој листи налази 
се одређен број младих људи, 

који су годинама чланови ове 
организације. То су школова-
ни и образовани људи, који 
сигурно могу допринијети уна-
пређењу живота у Приједору - 
сматра Мартић.
Млади су показали да су на 
располагању својим суграђани-
ма, нарочито у кризним ситуа-
цијама, каже Радован Ђаковић, 
члан Омладинске организације 
ДНС-а Приједор. Подсјећа да 
се то најбоље могло видјети то-
ком поплава 2014. године, али 
и ове године, када се боримо 
против вируса корона.
- Уз поштовање Градског и Ре-
публичког штаба за ванредне 
ситуације, брзо смо се органи-
зовали и вршили дезинфекцију. 
Циљ је био само да помогнемо 
нашим суграђанима. Град При-
једор увијек је давао вјетар у 
леђа младим људима - додао је 
он и позвао младе да се укључе 
у политички живот.
Из ДНС-а су позвали политичке 
субјекте да воде фер и корект-
ну политичку кампању, јер како 
истичу, воља грађана се мора 
поштовати.

НЕШИЋ: ЦИЉ ДНС-а ДА БУДЕ 
НАЈЈАЧА ПОЛИТИЧКА СНАГА У РС

ДНС: ЕКОНОМИЈА 
НА ПРВОМ МЈЕСТУ

З. Ј.

Б. Дакић

Републици Српској потребни су нови импулси и нова 
енергија. Треба нам јача економија и Демократски народ-
ни савез то препознаје. Поручио је ово Ненад Нешић, на-
кон што је на Изборној скупштини у Приједору званично 
изабран за предсједника те партије.

Нешић: У 
фокусу ДНС-а 
обичан човјек

Б. Дакић
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Актуелно Актуелно

Саша,
Искрен да будем, размишљао сам да 
ли уопште да одговорим на твој иступ 
који си имао кроз средства информи-
сања, јер овакав вид комуникације 
кроз медије не практикујем, поготово 
не на овако ниском нивоу аргумен-
товања који не приличи академским 
грађанима који воде предузећа, а на-
рочито не приличи неком ко се пред-
ставља за лидера нових политика 
промјена које требају донијети бољи 
живот свима. Међутим, изнио си пре-
више небулоза и неистина на једном 
мјесту, те због тачности информи-
сања и јавности прије свега, имам 
обавезу да изнесем став поводом 
набацаних тема у твом иступу који си 
извео са својим циркусом од полити-
ке. Прије свега, ти немаш право да 
говориш о мом образу, поштењу или 
стручности. То могу да раде само 
људи који мене добро познају и који 
раде или су радили нешто заједно 
са мном, а ти тај ниси. Само ћу јед-
но истаћи, хвалоспјеве о себи ника-
да нисам радио, а никада се нисам 
нити китио туђим перјем, све то сам 
увијек пуштао суду јавности, а образ 
нисам нашао на цести да бих дозво-
лио да било ко мене прозива по том 
основу. О моралним вриједностима 
овдје нећу нити да говорим. Навео 
си истину да смо се случајно срели 
у тржном центру, али си тиме инди-
ректно рекао још једну истину, да се 
уопште нити срећемо нити чујемо и 
то од почетка 2019. године. Да ли је 
нормално да директори два јавна 
предузећа, која би требало да међу-
собно сарађују, не комуницирају из-
међу себе? 
Да ли је, Саша, тачно да сам те у 
фебруару 2019. године, када су за-
лихе “Топлане” за текућу грејну се-
зону биле критичне, звао три дана 
заредом на твој број моб. телефона 
безуспјешно? Да ли је тачно да сам 
два пута долазио до ШГ Приједор и 
код твоје секретарице безуспјешно 
покушао заказати састанак са то-
бом након неуспјешних телефонских 
разговора? Да ли је тачно да смо ти 
14.02.2019. године доставили захтјев 
“Топлане” на који нисмо никада до-
били одговор? Да ли је тачно да смо 
26.02.2019. године због напријед на-
веденог упутили и допис у ЈП “Шуме 
РС” у којем смо навели непостојање 
одговора из ШГ Приједор? Након ово-
ликог игнорисања са твоје стране, ја 
сам од градоначелника инсистирао 
да даље не тражи од мене да ступим 
у контакт са тобом, јер ту више није 
било ријечи о послу већ о људском 
достојанству са моје стране, али сам 
нагласио да ћу, због интереса града 
и Предузећа, уколико иницијатива за 
разговор дође са твоје стране, увијек 
пристати на разговор и у то си се 
увјерио и сам када смо се срели. На-
равно, у међувремену смо заштитили 
“Топлану”, Град и кориснике услуга 
гријања кроз алтернативно и повољ-
није снабдијевање дрвном биомасом 
путем фирми које си и ти навео у 
свом иступу, али ћу ја, поред поме-
нутих фирми „Ауто жути“, „Ниско-
градња-Марјановић“ и „ВБ Прогрес“ 
додати и остале којима дугујемо за-
хвалност, а то су: “Метро Холз”, При-
једор, “Дабар-Холз”, Дубица,“Бијели 
Бор”, Приједор, “Асим Комерц”, Бу-
жим. Захваљујући овим фирмама, 
Град Приједор је уредно снабдјевен 
дрвном биомасом и више никада “То-
плана” неће доћи у позицију да је ико 
уцјењује за количине које су неопход-
не за њен рад. Дакле, није истина да 
је тренутно лагер “Топлане” пун за-
хваљујући роби из државних шума, 

како си навео у свом иступу, већ на-
против, свега око 40 % количина је 
роба из државних шума. Прва међу 
побројаним пријатељским фирмама 
“Топлане” Приједор је “Нискоградња-
Марјановић” према којој имамо вели-
ке финансијске обавезе, које ће бити 
измирене у предстојећем зимском 
периоду. Међутим, за дио тих обаве-
за си и ти „крив“, јер сте реализовали 
посао са истом фирмом у вриједно-
сти од око 500.000 КМ за израду и 
одржавање шумских путева. Овај 
посао сте платили не новцем већ ро-
бом, дрвним сортиментима, који су 
онда испоручени “Топлани” у складу 
са уговором о снабдијевању те је “Ни-
скоградња-Марјановић”, разумјевши 
сложеност ситуације када је прилив 
новца у питању, пристала на одло-
жено плаћање робе као и остале 
приватне фирме које су испоручиле 
робу “Топлани”. Једино на авансном 
плаћању инсистирају ЈП “Шуме РС” 
и ово је један од основних пробле-
ма који, као што знаш, покушавамо 
ријешити са вама, али до данас без-
успјешно и ако си пратио шта сам 
рекао на прес конференцији ДНС-а, 
онда си видио и чуо да сам ово на-
гласио без спомињања било којег 
имена из ЈП “Шуме РС”, као и нашу 
жељу да унаприједимо сарадњу. 
Даље си навео у свом иступу да је 
износ обавеза према “Нискоградњи-
Марјановић” већи од основног капи-
тала “Топлане” те да „гурамо“ фирму 
у руке тој фирми. Ово такође нема 
везе са тачношћу и стварношћу, јер 
је основни капитал “Топлане” преко 
два милиона КМ, а дуговања према 
НГ “Марјановић” су око један милион 
КМ. Такође са правне стране није мо-
гућа промјена статуса “Топлане” При-
једор до 2029. године према међуна-
родном уговору “Топлане” и Града са 
Европском банком за обнову и развој 
(ЕБРД), наравно да ти ниси у ово 
упућен, али не можеш зато лупати 
глупости путем медија и неутемеље-
но и лажно информисати јавност из 
теби знаних разлога.
Даље у свом иступу износиш тезу 
да ја имам налогодавце и да сам 
послушник Марка Павића и неколи-
ко људи око њега. Ја потврђујем да 
се као директор “Топлане” Приједор 
код свих битнијих одлука консултујем 
са Миленком Ђаковићем, тренутним 
градоначелником Приједора, који би 
требао бити и за тебе градоначелник. 
Ово није само моја жеља већ и оба-
веза као директора, јер је “Топлана” 
Приједор акционарско друштво чији 
је власник преко 99% Град Приједор 
којег представља градоначелник. Ја 
имам обавезу да о свим битнијим 
дешавањима у пословању информи-
шем градоначелника, а за неке мо-
рам добити и сагласност градоначел-
ника. На исти сам се начин опходио 
и према господину Марку Павићу док 
је био градоначелник, а могу ти рећи 
да сам од тог човјека увијек могао 
добити добронамјеран савјет када је 
посао у питању, камо среће да неко 
од нас у будућности буде могао ста-
вити потпис на своју биографију ка-
кву тај човјек има. Међутим, одлуке у 
“Топлани” искључиво доноси Управа 
“Топлане” и ја, те за исте сносимо 
пуну одговорност. Даље истичеш да 
“Топлана” Приједор не може учест-
вовати на тендеру у ЈП “Шуме РС”. 
Овдје показујеш, Саша, елементар-
но незнање када је Закон о јавним 
набавкама у питању. Тендер о јавној 
набавци расписује јавно предузеће 
за робу која му је потребна да се на-
бави за потребе пословања. Топлана 
треба дрвну биомасу да би произве-

ла топлоту и расписује тендерски по-
ступак набавке према међународном 
отвореном поступку за дрвну биома-
су на који треба да се пријаве фирме 
које нуде дрвну биомасу за продају, 
право учешћа имају јавна и приватна 
предузећа. Није у складу са законом 
о јавним набавкама (Сл. гласник БиХ, 
39/14) директно склапање уговора 
без проведеног поступка набавке са 
фирмом која није учесник у поступ-
ку набавке. Ја сам на конференцији 
истакао да са овим има проблема 
ЈП “Шуме РС” због неизмирених об-
авеза према држави и да то онемо-
гућава да два јавна предузећа сту-
пе у уговорни однос. Иначе за твоју 
информацију, “Топлана” Приједор 
има измирене све пореске обавезе 
и може учествовати на тендерима, 
али не за робе које набавља већ за 
робе које нуди као свој производ (у 
случају “Топлане” то је топлота...). За 
робе које набавља, “Топлана” је та 
која расписује тендер, предузеће које 
ти представљаш или неко приватно 
предузеће које нуди исту робу могу 
дати своје понуде и узети учешћа у 
тендеру. 
Даље се хвалиш да си успјешан ди-
ректор са вишегодишњим позитив-
ним пословањем те да газдинство на 
чијем си челу нема дуговања. Отку-
да онда вишегодишње неизмирене 
обавезе ШГ Приједор према Граду 
по основу експлоатације шуме у из-
носу од цца. 485.000,00 КМ? Да ли 
намјераваш и овај дуг платити дрве-
том када зауставите гријање у граду? 
Истовремено прозиваш мене да ни-
сам ставио “Топлану” на здраве ноге, 
како коментаришеш онда чињеницу 
да је “Топлана” Приједор данас пред-
узеће које послује са добитком и када 
се погледају финансијски извјештаји 
од реализације “Топлане” на дрвну 
биомасу, види се да је Предузеће из 
године у годину боље пословало са 
све мањим губитком да би у 2019. 
години било пословање са добитком, 
а добитак у пословању је исказан и 
у првој половини текуће године кроз 
полугодишњи извјештај. Због јавно-
сти наводим ове податке тачно како 
слиједи:
- 2016. година  , - 1.728.924,00 КМ,
- 2017. година  , - 1.691.255,00 КМ,
- 2018. година , - 330.459,00 КМ,
- 2019. година , + 50.900,00 КМ,
- 2020. година , + 143.393,00 КМ (по-
лугодишњи извјештај).

На крају, истичем да се не желим 
даље оглашавати на овај начин и 
нећу учествовати у потенцијалним 
препискама путем медија у предиз-
борно вријеме, јер не желим дизати 
публицитет икоме, а нарочито не 
теби, али и даље стојим на распо-
лагању за покушај унапређења са-
радње са ЈП “Шуме РС” које сам и 
изнио на конференцији ДНС-а. Ево, 
и сада имате отворен тендерски по-
ступак на који се ЈП “Шуме РС” могу 
јавити за снабдијевање “Топлане” др-
ветом, понуде се морају доставити до 
12.11.2020. године до 9:00 сати. 
За твоје полупријетње политичким 
промјенама, те за „повлачење мачка 
са репом“ одговорићу у твом жарго-
ну да „Плашиш вука шушњавом гра-
ном“. 

С поштовањем,
Директор                                 

Зоран Кнежевић     

У задње вријеме на порталима се појављују бројни текстови у којима представници предузећа и политичких партија 
прозивају и критикују једни друге. У циљу што бољег и квалитетнијег информисања грађана, у овом броју “Козарског 
вјесника” објављујемо ауторске текстове директора Шумског газдинства Приједор и директора “Топлане”. Уз прихва-
тање професионалне и сваке друге одговорности, напомињемо да текстове објављујемо онако како су их аутори напи-
сали, а колика је коректност у јавном обраћању и изношењу ставова и мишљења, просудите сами. 

Овим путем оштро 
желим да деман-
тујем Ваше наво-
де да газдинство 
на чијем сам челу 
није испоштовало 

обавезе према „Топлани“. Сматрам да је цијела прозивка, 
коју сте изрекли на посљедњој конференцији за штампу 
ГО ДНС, тенденциозна и урађена по нечијем  налогу. Од-
говорно тврдим да је Шумско газдинство Приједор све ра-
није преузете обавезе према “Топлани” испунило у цијело-
сти. Прије неколико дана срео сам Вас у тржном центру и 
питао: „Зашто из Шумског газдинства не возе дрвне сорти-
менте и када ће почети?“. Одговорили сте да ће то уради-
ти с почетком грејне сезоне, а одговорно тврдим да су вам 
лагери препуни управо робе из државних шума и немате 
гдје истоварати док не почнете ложити. Зато сам и увјерен 
да сте своју изјаву на тој конференцији за штампу дали по 
налогу. Мада лично сматрам да је срамота да неко од ди-
ректора јавних предузећа у граду мора све баш радити по 
налогу. Ако мора расписати тендер да би га „наштимао“ за 
једног човјека за превоз шумско-дрвних сортимената, али 
и за довоз друге биомасе, ако сте „Топлану“ до те мјере за-
дужили код једног човјека да су његова потраживања дав-
но надрасла основни капитал и тако му „гурнули” “Топла-
ну“ у руке, онда је ружно прозивати неког ко је према вама 
годинама био коректан, а то сам, одговорно тврдим, ја као 
директор Шумског газдинства Приједор. И зато не треба-
те вући мачка за реп, јер Вам не иде у прилог. Истичем 
да свој посао радим часно и поштено, без мрље и са нај-
бољим резултатима у цијелом Јавном предузећу на нивоу 
РС. Вјерујем ипак да иза Ваше посљедње јавне прозивке 
стоји политика и да тих прозивки не би било да ја нисам  
предсједник ГрО СНСД Приједор и то што ћу бити носилац 
одборничке  листе за Скупштину града на наредним ло-
калним изборима. То причи додаје гаса, јер Вам, то је очи-
то, смета што промјена мора бити, јер ће у противном “То-
плана “ управо припасти том човјеку коме је и намијењена, 
као и сви послови везани за „Топлану“, „Нискоградњу“ или 
нешто што једном или двојици људи падне на памет. Више 
пута сам истицао да је град Приједор постао талац јед-
ног, двојице или тројице људи које прате њихови слијепи 
послушници. Попут Миленка Ђаковића који ме је назвао 
неколико пута за свој четворогодишњи мандат и оба пута 
само је интервенисао да „Нискоградња Марјановић”  до-
бије то нешто „лакше и љепше“ за приједорску „Топлану“. 
Ако послушници попут Ђаковића, Драгутина Родића, Вас 
Кнежевићу, и осталих ДНС кадрова, морају слијепо да слу-
шају своје налогодавце, Марка Павића и неколико људи 
око њега, то је Ваш, а не мој проблем.  „Подсјећам“ да се 
„Топлана“ не може пријавити на тендер у ЈП „Шуме Ср-
пске“, као и да је то сваки пут умјесто „Топлане“ уради-
ла „Нискоградња Марјановић“, „В.Б. Прогрес“ или „Ауто 
Жути“, као да и Шумско газдинство Приједор нема уговор 
с „Топланом“, па самим тим и да немамо никакву обавезу 
према Вама. Директоре Кнежевићу, треба да те је срам 
што прозиваш мене, а у исто вријеме фирму ниси ставио 
на здраве ноге да се може појавити на тендеру, зато што 
не може прикупити сву потребну документацију и зато што 
није измирила све своје обавезе према држави. Да не буде 
заблуде, потпуно разумијем потребе грађана Приједора за 
гријањем, трудим се да будем фер и коректан и овај мој 
јавни демант неће утицати ни на који начин на испоруку 
шумско-дрвних сортимената „Топлани“, ма ко за њу возио, 
по којој цијени и на који начин. То ме не интересује, већ да 
се загрије град и да ми обезбиједимо сортименте. Дирек-
тор Шумског газдинства сам ја, а не они, и док сам овдје, 
одлучиваћу како ће оно радити. Мој мандат је почео при-
је четири године и са готово три милиона неликвидности, 
а данас ово газдинство нема никаквих дугова и ликвидно 
је преко два милиона. Зато и питање за Вас, господине 
Кнежевићу, одлучујете ли Ви како ће радити „Топлана“ или 
морате мислити како Вам каже неко од ментора?

Саша Бурсаћ, 
директор Шумског газдинства Приједор

Отворено писмо Саше Бурсаћа Зорану 
Кнежевићу, директору „Топлане“

Зоран Кнежевић одговорио 
директору Шумског газдинства Приједор Саши Бурсаћу 
"УСПЈЕШАН ДИРЕКТОР" 
ГРАДУ ДУГУЈЕ СКОРО 
ПОЛА МИЛИОНА МАРАКА

ИМАШ ЛИ 
ОБРАЗА, 

ГОСПОДИНЕ 
ДИРЕКТОРЕ?!
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Фељтон Фељтон

Приједор је, средином 18. 
вијека, имао Стари град, 
Српску варош, малу и ве-
лику Чаршију и Мајковачу 
која се налазила на про-
стору од садашње “Па-
трије” до жељезничке пру-
ге. У тој Мајковачи била 
је   мала џамија која је из-
горјела у Другом свјетском 
рату. Миленко Радивојац, 
археолог и хроничар гра-
да, наводи да је Мајковача 
била  засебно село које се 
утопило у градско језгро, 
полако како се град ширио. 
То ширење града биће ин-
тензивирано послије про-
ласка жељезничке пруге, 
иначе у то вријеме и прве 
пруге у БиХ.
- Отворено питање је шта 
је утицало на градњу пру-
ге. Сигурно да је ријеч о по-
кушају продора страног ка-
питала, те с друге стране, 
жеља за бржим развојем 
индустрије у феудалној 
Турској. Босна је у то врије-
ме била запостављена, зе-
мља у којој је све било ста-
ло. Кад је Аустрија дошла 
овдје, било је писмено све-
га три одсто становништва, 
највише хрватског и нешто 
православног, међу којим 
највише црквених велико-
достојника. Обичан свијет 
је био неписмен - прича 
Радивојац. Аустријанци 
већ у то вријеме оцјењују 
да је Босна изузетно бога-
та рудом, шумом и да би 
најприје продором капита-
ла, а онда и војно, требало 
нешто од тога извући. Зна-
ли су Аустријанци да ће 
добити управу у БиХ. То ће 
се и десити послије вели-
ког устанка, 1875. године, 
који је три године касније 
само убрзао анексију Бос-
не и Херцеговине. Пред 
сам крај турске владавине, 
1867. године, султан Абдул 
Азиз хан одлази у Евро-
пу, да види како се тамо 
живи. Отишао је у Францу-
ску и тамо се, по први пут, 
упознао с могућностима 
жељезнице и предностима 
које тај саобраћај има у од-
носу на све остале. Чврсто  
је одлучио да покуша да 
повеже своје Турско царст-
во са Аустро-Угарском, од-
носно Западном Европом, 
каже Радивојац. Тај пут 
морао је ићи преко Босне 
и Херцеговине из простог 
разлога што је Аустрија 
у то вријеме била доми-
нантнија од Угарске, која је 
жељела да пруга иде преко 
Србије на Угарску, па онда 
према Бечу. Но, побиједи-
ла је струја која је жељела 
да она иде преко Босне. Та 
траса пруге требало је да 
иде од Цариграда до Ско-
пја, преко Косовске Мит-
ровице, до Бијелог Поља, 
Сарајева,Травника, преко 
Бањалуке, до Добрљина 
који је био посљедња ста-
ница, на Уни која је била 
граница између Аустриј-
ског и Турског царства. 
У међувремену је Абдул 
Азиз смијењен, али његов 
велики везир Али паша 
успио је убиједити Пор-
ту, велику турску владу, о 

свим предностима градње 
пруге. Склопљен је уговор, 
први прилично неповољан 
за турску власт, због чега 
је брзо пропао. Након само 
двије године, 1869. године, 
склопљен је други уговор с 
конзорцијем барона Хир-
ша, да се пруга дужине 
2.500 километара пружи 
трасом кроз дијелове Бу-
гарске, Румелије, европ-
ског дијела Турске, па кроз 
Босну. Барон Хирш и ње-
гов конзорцијум добили су 
право да 99 година имају 
концесију на пругу, прича 

Радивојац. У јулу 1869. го-
дине почели су радови на 
првој прузи у БиХ. Стигли 
су аустријски инжињери, 
стручњаци, и почели ради-
ти на успостављању трасе 
која је ишла од Добрљина 
преко Новог до Бањалуке. 
Подлога су им биле неке 
турске војне карте које су 
се показале прилично не-
тачне, па се морало све 
радити испочетка. Нису по-
знавали терен, што је већ у 
старту створило проблеме. 
На челу турских финан-
сијера био је ефендија Ах-
мед Едиб, турски стручњак 
који је у Приједору боравио 
у капетановој кући, старој 
згради Музеја. Он је био 
посредник између Турске и 
Аустрије. Све је контроли-
сао, мада се касније испо-
ставило да је био изузетно 
корумпиран. Да је знао да 
ради за свој џеп, истиче 
Радивојац. Први задатак 
му је била експропријација 
земљишта. Траса је ишла 
преко њива, воћњака, 
башта. Људи су се бунили. 
У почетку је турска власт 
нешто и плаћала, а онда 
се почело с убјеђивањем 

становништва, поготово 
виђенијих бегова и ага, 
да дају своје земљиште, 
све под причом да је то за 
опште добро. Од докуме-
ната је остао списак ко је 
колико дао. Занимљив је 
био бег Џинић који је жи-
вио у Бањалуци, а велике 
посједе имао на подру-
чју Петровог Гаја и 
Омарске. Дао је 
више од стотину 
дунума храсто-
ве шуме у Омар-
ској. Шума која је 
била на мочварном 

подручју је исјечена, али 
само на метар висине. Ту 
је касније израсла шика-
ра коју је народ назвао 
Паљуге, а тај термин је и 
данас одомаћен, истиче 
Миленко Радивојац. Због 
малих надокнада за ек-
спроприсану земљу, на-
род је био незадовољан, 
а они који су дошли при-
лично осиони и бахати. 
Међу њима се издвајао 
француски инжињер Ло-
нос. Становништво је воз 
звало “шејтан араба” у 
преводу ђаволска кола. 
Постојао је и договор да се 
убије француски инжињер. 
Остало је забиљежено 
да ће неко, кад он наиђе 
преко моста, дати знак из-
вјесном Пијалићу да у тој 
гужви узме пушку и опали. 
По једној верзији, Пијалић 
је Лоноса промашио и по-
годио шестогодишње дије-
те неког Решића. Лонос је 
успио побјећи до конака, 
али га је народ стигао и 
убио. По другој верзији, 
Лонос се спасио, али је 
опет страдало дијете. Тад 
је дошао кадија из Бихаћа 
и одабрао 30 угледних 

Приједорчана, муслимана, 
који су одведени у Бихаћ и, 
по једној верзији, никад се 
нису вратили, а по другој је 
ухапшено њих 34. Двојица 
су осуђена на смрт, више 
њих на дугогодишњу ро-
бију, а само неколи-
ко је пуш-

тено. Други 
пут незадовољство 

је избило кад је ископана 
велика количина шљунка 
код Старог града. Сана је 
надошла, куће поплавље-
не, а мјештани су при-
јетили да ће све што је 
Аустрија изградила и по-
рушити. У једном тренутку, 
у августу 1871. године, на 
прузи је радило 1.000 рад-
ника. Шине су допремље-
не лађама из Сиска до 
Новог. Првих седам вагона 
стигло је дереглијама. Кас-
није је набављен и један 
“паша”, ексклузивни вагон 
којим су се возили само 
аге и бегови. Купљена су 

три вагона прве и друге 
класе те пет треће класе. 
Воденим током до Градиш-
ке довезене су три локо-
мотиве са двије осовине, у 
Градишци су растављене 
и воловским запрегама до-
везене до Бањалуке гдје су 
их склопили. Двије велике 
локомотиве, тешке свака 
по 64 тоне, допремљене су 
огромним лађама из Сиска 
до Новог. Пруга Бањалука 
- Босански Нови завршена 
је у децембру 1872.  годи-
не, а 5. јануара продуже-
на до Равница, а онда од 
Равница до Добрљина још 
седам километара. Се-
дамнаестог јануара 1873. 
године  пруга је званично 
пуштена. Била је то пра-
ва свечаност. Званице су 
сјеле у воз и возиле се од 

Бањалуке до Добрљина и 
назад. Та вожња је трајала 
десетак сати у оба прав-
ца. За обичан народ, кар-
та је била изузетно скупа. 
Од Новог до Бањалуке за 
први разред коштала је 90 
гроша, за трећи 40 гроша. 
- У то вријеме једна пуш-
ка је коштала 40 гроша. 
Ждријебе је било 80 гро-
ша, воловска кола 40 гро-
ша, овце од десет до 20 
гроша. Та траса је била 
дуга 101 километар, а 
према тек изашлом Зако-
ну о саобраћају, мушко и 
женско нису могли бити 
у истом вагону, па чак ни 
муж и жена, пијани нису 
могли да се возе, службе-
ник који није затечен на 
радном мјесту добијао 
је казну од двије до че-
тири године затвора, у 
воз се нису могле уно-
сити животиње - каже 
Радивојац. 
Двије године касније, 
након што је избио 

устанак 1875. године,   за-
устављен је саобраћај. 
Пруга је опљачкана, а тек 
1878. када Берлинским 
конгресом управу добија 
Аустро-Угарска, почела је 
обнова пруге. Те године 
оспособљена је пруга од 
Бањалуке до Приједора 
у дужини од 50 киломе-
тара, а годину касније и 
до Добрљина. Пруга је 
1882. године спојена са 
Сиском и Западом.  До-
лазак нечег невиђеног и 
новог изазивао је бојазан, 
страх и несигурност па ће 
новосадска „Застава“ у 
броју 28 од 8. марта 1870. 
године објавити сљедећу 
вијест: „У Крајини бос. пот-

писаше њих три хиљаде 
и послаше молбу са три 
ћојка на пашу бањалучког, 
да се кроз Крајину никако 
не провлачи жељезница. 
Паша то телеграфише Ва-
лији у Сарајево. Одговор 
дође овај: „Зато што се 
усудише тако шта молити 
мораће три чете војника, 
који ће сад инжинире при 
радњи им кроз цијелу бос. 
крајину пратити, џабе хра-
нити и издржавати. Валија 
рече! Али питање је: шта 
ће Крајишници рећи?“. 
Најбоље свједочење о из-
гледу пруге, станице, пут-
ника и тадашњих градића 
Новог, Приједора и не-
што веће Бање Луке, дао 
је француски путописац 
Шарл Иријарт путујући воз-
ом од Новог до Бање Луке, 

тих првих година жељезни-
це за вријеме турске влас-
ти: „... Чекајући на вријеме 
поласка у канцеларији ста-
ционс асистента, прику-
пљам још неколико мање 
озбиљних а сликовитијих 
статистичких података. Је-
дини путници су неколико 
војника који се враћају у 
јединицу, жена и служавка 
протјераног православног 
свештеника из Приједора, 
које се тамо враћају да би 
спасиле своју имовину, два 
достојанствена, богато об-
учена и до зуба наоружана 
муслиманска посједника 
- бега - који иду да обиђу 
своја имања, најзад један 
словенски апотекар като-
личке вјере из Загреба, 
који је основао филијалу у 
Бањалуци. Машиниста је 
Литванац и зна неколико 
француских ријечи. Начин 
превоза и индустријска 
форма опреме у великој 
су супротности са изгле-
дом оних који путују возом 
или су око њега запослени. 
Кондуктери и жељезничко 
особље, са дугим ханџари-
ма за пасом и кратким ши-
роким пушкама с коралним 
инкрустацијама о рамену, 
стварају збрку у глави пут-
ника коме отварају врата 
вагона; заптија, жандар 
или полицајац, који звони 
за полазак са читавим ар-
сеналом на стомаку, више 
личи на некога ко ће напас-
ти воз него га бранити; али 
све се одвија доброћуд-
но и, да  није иницијативе 
шефа станице, практичног 
и административног чо-
вјека, нико се не би баш 
много бринуо за вријеме 
и тачност која је неопход-
на у оваквој служби. На 
већој станици, у Приједору, 
прилази станичној згради 
су пуни свијета, а бегове 
дочекује група босанских 
кицоша отмјеног држања, 
међу којима се истиче 
улема са бијелим турба-
ном. Шеф станице, иако 
је Аустријанац, носи фес 
на глави, широк црвени 
појас и револвер; по др-
жању изгледа сасвим као 
муслиман. Свијет тумара 
преко колосјека, неколи-
ко војника силази и тра-
жи воде за своје обредно 
прање, попадија и њена 
служавка провлаче се кроз 
гомилу, избјегавајући Србе 
наслоњене на ограду који 
покушавају да им дају неке 
знакове. Приједор је најпо-
страдалији град у Босни: 
устаници су га стално уг-
рожавали, српска црква 
је спаљена, а све станов-
ништво православног об-
реда је у бјекству. (Среди-
ном маја 1876. за вријеме 
поновног јачања устанка 
у Босни и разбуктавања 
покрета у Бугарској, град 
Приједор је поново стра-
дао. Убиство француског 
и њемачког конзула у Со-
луну било је знак за бар-
толомејску ноћ хришћана у 
Приједору; новине су нам 
донијеле вијест о покољу.”

Приједор некад с Миленком Радивојцем (3)
ПРВА БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКА ПРУГА 
ПРОЛАЗИЛА КРОЗ ПРИЈЕДОР 

Припремила: М. Згоњанин

Становништво је воз звало “шејтан араба” у преводу ђаволска кола. Поготово су незадовољни били Козар-
чани који су говорили да ће им воз плашити стоку на пољима и што ће путници из воза гледати њихове 
жене које раде на пољу. То је, највјероватније, био разлог да пруга иде шест километара јужније од Козарца

ОД БАЊАЛУКЕ  ДО АУСТРИЈЕ ЗА 
4 САХАТА И 52 МИНУТА

О овоме датуму извијестио  је провладин 
лист „Босна“ у свом броју 343 од 17. јануа-
ра 1873. године:  „У здравље Његовог вели-
чанства султана, отворена је за путнике нова 
жељезница између Бања Луке и Аустрије. У 
петак, 5.1.1873. године одржана је свечаност 
овог отварања у присуству муташарифа 
Бихаћког санџака Хаки Паше, муташарифа 
Бањалучког санџака Ћамил-бега, те много-
бројних угледних чиновника и грађана. Ови 
чинећи пробу ове радње, сјели су у припре-
мљена кола и при свему томе што су се на 
штацијама забављали, ипак су прешли ције-
лу линију за 4 сахата и 52 минута. Пробавив-
ши неко вријеме на граници вратили су се у 
Бања Луку. Ноћу истог дана дата је од стране 
надзиратеља жељезнице сјајна вечера.“ 



7.16. октобар 2020.“Козарски вјесник”

ОгласиОгласи

I

	 Градоначелник	града	Приједора	додјељује	три	врсте	стипендија	за	редов-
не	ученике	средњих	школа,	и	то:

	 1.	Стипендије	према	социјалном	статусу,
	 2.	Стипендије	за	дефицитарна	занимања,
	 3.	Стипендије	за	успјех	у	школи.	

	 За	ученике	дефицитарних	занимања	додјељује	се	35	стипендија,	за	успјех	
ученика	у	школи	додјељује	се	35	стипендија.

 Ученик	може	поднијети	пријаву	само	за	једну	врсту	стипендије.

II

 Општи услови за додјелу стипендија

	 За	додјелу	стипендија	из	тачке	I	овога	конкурса	могу	конкурисати	редов-
ни	ученици	друге	и	виших	година	средње	школе,	који	испуњавају	сљедеће	опште	
услове:

	 1.	Увјерење	да	је	кандидат	држављанин	Републике	Српске	/	Босне	и	Хер-
цеговине;
	 2.	Увјерење	да	има	пребивалиште	на	подручју	града	Приједора	у	непре-
кидном	трајању,	дужем	од	четири	године	прије	подношења	пријаве	на	конкурс;
	 3.	Увјерење/потврда	да	је	редован	ученик	средње	школе,	да	први	пут	упи-
сује	разред	средње	школе	и	да	није	обновио	нити	један	разред	у	средњој	школи,
	 4.	Да	ученик	није	старији	од	20	година,
	 5.	Свједочанство	из	претходних	разреда	средње	школе	да	ученик	има	при-
мјерено	владање,
	 6.	Изјаву	да	ученик	не	прима	стипендију	из	других	јавних	извора	стипенди-
рања.

III

	 Сходно	врсти	стипендија	за	коју	конкуришу,	ученици	морају,	поред	општих	
услова	наведених	у	тачки	II	овога	конкурса,	испуњавати	и	посебне	услове:

	 Ученици	који	конкуришу	за	стипендије према социјалном статусу поред	
општих,	морају	испуњавати	бар	један	од	посебних	услова:	

	 1.	да	су	дјеца	погинулих	бораца,	
	 2.	да	су	дјеца	ратних	војних	инвалида	од	I	(прве)	до	V	(пете)	категорије,	
	 3.	да	су	дјеца	без	оба	родитеља,
	 4.	да	су	дјеца	самохраних	родитеља,	
	 5.	ако	су	један	или	оба	родитеља	незапослена	са	утврђеним	социјалним	
статусом,
	 6.	да	су	ученик	или	студент	особе	са	инвалидитетом,	и	да	су	корисници	
права	на	туђу	његу	и	помоћ,	
	 7.	да	су	чланови	породица	са	четворо	и	више	дјеце	и
	 8.	да	су	дјеца	родитеља	са	статусом	цивилна	жртва	рата	или	да	су	сами	
цивилна	жртва	рата.	

	 Као	доказ	о	испуњавању	наведених	посебних	услова	ученик	прилаже:

	 1.	Рјешење	надлежног	органа	о	породичној	 -	личној	инвалиднини,	 којим	
се	доказује:	да	је	подносилац	пријаве	на	конкурс	дијете	палог	бораца	или	РВИ	од	I	
(прве)	до	V	(пете)	категорије,	дијете	цивилне	жртве	рата,	или	да	је	цивилна	жртва	
рата;

	 2.	Увјерење	Центра	за	социјални	рад,	којим	се	доказује	да	је	подносилац	
пријаве	на	конкурс	-	дијете	без	оба	родитеља;											
	 3.	Увјерење	Центра	за	социјални	рад,	којим	се	доказује:	да	је	подносилац	
пријаве	на	конкурс	-	дијете	самохраног	родитеља,	и	да	се	налази	у	стању	социјалне	
угрожености;
	 4.	Увјерење	Центра	за	социјални	рад,	којим	се	доказује:	да	је	подносилац	
пријаве	на	конкурс	дијете	из	породице	са	утврђеним	социјалним	статусом,	утврђе-
ног	рјешењем	Центра	за	социјални	рад;
	 5.	Рјешење	Центра	за	социјални	рад,	којим	се	доказује	да	је	подносилац	
пријаве	на	конкурс	-	дијете	из	породице	са	четворо	и	више	дјеце	или	родни	лист	за	
свако	дијете;
	 6.	Увјерење	Центра	за	социјални	рад,	којим	се	доказује	да	је	подносилац	
пријаве	на	конкурс	особа	са	инвалидитетом	и	корисник	права	на	туђу	његу	и	помоћ,	
утврђену	рјешењем	Центра	за	социјални	рад;
	 7.	Извод	из	евиденције	за	незапослене	чланове	домаћинства	-	Завод	за	
запошљавање,
	 8.	 Доказ	 о	 мјесечним	 примањима	 (потврда	 или	 увјерење	 послодавца	 о	
мјесечним	приходима	за	задња	три	мјесеца	прије	расписивања	конкурса,	чек	од	
пензије,	остали	докази	о	примањима),
	 9.	Кућну	листу,	у	којој	су	наведени	сви	чланови	домаћинства.

	 Ученици	који	конкуришу	за стипендије за дефицитарна занимања,	по-
ред	општих, морају	испуњавати	сљедеће	посебне	услове:

	 1.	да	су	редовни	ученици	средње	школе,	да	први	пут	уписују	други	или	
више	разреде	средњих	школа	одговарајућег	усмјерења,	односно	у	занимању	које	
је	утврђено	као	дефицитарно,	са	просјеком	оцјена	3,5	и	више.	

	 Дефицитарна	 занимања	 која	 су	 утврђена	 Одлуком	 градоначелника	 о	
утврђивању	дефицитарних	занимања	у	средњој	стручној	спреми	на	подручју	града	
Приједора	за	школску	2020/2021.	годину	су:

 ●	техничар	информационих	технологија..................................	5	стипендија,
 ●	техничар	мехатронике.............................................................	5	стипендија,
 ●	техничар	електроенергетике...................................................	5	стипендија,
 ●	техничар	за	CNC	технологије..................................................	5	стипендија,
 ●	ауто-електричар.......................................................................	5	стипендија,
 ●	ауто-механичар........................................................................	5	стипендија,
 ●	варилац....................................................................................	5	стипендија,
 ●	обрађивач	метала	резањем....................................................	5	стипендија.															

	 Као	доказ	о	испуњавању	наведених	посебних	услова	за	стипендије	за	де-
фицитарна	занимања,	ученик	прилаже:

	 1.	Увјерење/потврду	да	је	ученик	први	пут	уписао	други	или	више	разреде	
средње	школе,	као	редован	ученик,	у	занимању	које	је	утврђено	као	дефицитарно,
	 2.	Свједочанство	о	завршеним	разредима	средње	школе.

	 Ученици	који	конкуришу	за стипендије за успјех у школи, поред	општих, 
морају	испуњавати	сљедећи	посебни	услов:

	 1.	да	су	редовни	ученици	средње	школе,	да	први	пут	уписују	други	или	
више	разреде	средње	школе	и	да	су	завршили	претходне	разреде	средње	школе	
са	просјеком	оцјена	4,5	и	више.	

	 Као	 доказ	 о	 испуњавању	 наведених	 посебних	 услова	 за	 стипендије	 за	
успјех	у	школи,	ученик	прилаже:

	 1.	Увјерење/потврду	да	је	ученик	први	пут	уписао	други	или	више	разреде	
средње	школе,	као	редован	ученик,
	 2.	Свједочанство	о	завршеним	разредима	средње	школе.	

IV

	 Докази	о	испуњавању	општих	и	посебних	услова	наведених	у	овоме	кон-
курсу	морају	бити	оригинални	или	овјерене	копије,	не	старије	од	6	мјесеци	од	дана	
расписивања	конкурса.

V 

	 Пријаве	на	конкурс	разматра	Комисија	за	додјелу	стипендија	Града	Прије-
дора,	именована	од	стране	градоначелника.	Комисија	на	основу	прописаних	крите-
ријума	прво	утврђује	прелиминарну	ранг-листу	ученика	којима	ће	бити	додијељена	
стипендија,	на	коју	ученици	могу	у	року	од	7	дана,	од	дана	објављивања	на	званич-
ном	сајту	Града	Приједора,	да	уложе	приговор.	Након	тога,	градоначелник	утврђује	
коначну	ранг-листу	ученика,	којима	ће	бити	додијељена	стипендија,	а	иста	ће	бити	
објављена	на	интернет	страници	Града	Приједора	(www.prijedorgrad.org)	и	огласној	
табли	Градске	управе	Града	Приједора.

VI

	 Пријаве	на	конкурс,	са	потребном	документацијом,	достављају	се	путем	
поште	на	адресу:	Град	Приједор,	Градска	управа,	Одјељење	за	друштвене	дјелат-
ности,	79102	Приједор,	Трг	ослобођења	бр.1	или	непосредном	предајом	на	при-
јемном	шалтеру	Градске	управе	Приједор.	Пријава	на	конкурс	се	може	поднијети	и	
путем	Е-управе	Градске	управе	Приједор	(https://euprava.prijedorgrad.org),	с	тим	да	
су	кандидати	који	на	овај	начин	аплицирају	на	конкурс,	у	обавези	да	до	краја	кон-
курсног	рока	доставе	доказе	о	испуњавању	општих	и	посебних	услова	Одјељењу	
за	друштвене	дјелатности	у	оригиналу	или	овјереној	копији.																																												

VII 

	 Јавни	конкурс	биће	објављен	у	недјељном	листу	„Козарски	вјесник“	и	на	
интернет	страници	града	Приједора	www.prijedorgrad.org.	Рок	за	подношење	прија-
ва	је	15	дана	од	дана	објављивања	јавног	конкурса	у	“Козарском	вјеснику”.	Уколико	
конкурс	 не	 буде	 објављен	 истовремено,	 рок	 ће	 се	 рачунати	 од	 дана	 посљедње	
објаве.

 Непотпуне	и	неблаговремене	пријаве,	неће	се	узимати	у	разматрање.

                                                                                                                                                      
																																																																																																					 Градоначелник

Миленко	Ђаковић                                                                

Број:	02-	67-116	/20
Датум:	15.10.2020.	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	Приjeдора	(„Службени	глас-
ник	Града	Приједора“,	број:	12/17),	члана	4.	Правилника	о	додјели	стипендија	Града	Приједора	ученицима	средњих	школа	и	студентима	првог	циклуса	на	високошколским	
установама	(„Службени	гласник	Града	Приједора“,	број:	4/19),	члана	1.	измјене	Правилника	о	додјели	стипендија	Града	Приједора	ученицима	средњих	школа	и	студентима	
првог	циклуса	на	високошколским	установама	број:	02-052-13/20	од	05.10.2020.	године),	Одлуке	о	утврђивању	висине	средстава	за	стипендирање	ученика	и	студената	
из	буџета	Града	Приједора	за	школску/академску	2020/2021.	годину	број:	02-67-112/20	од	14.10.2020.	године	и	Одлуке	о	утврђивању	дефицитарних	занимања	у	средњој	
стручној	спреми	на	подручју	града	Приједора	за	школску	2020-2021.	годину	број:	02-67-103-/20	од	05.10.2020.	године,	градоначелник	града	Приједора		р	а	с	п	и	с	у	ј	е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за додјелу стипендија Града Приједора ученицима средњих школа за школску 2020/2021. годину
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● С обзиром да је 
функција градона-
челника свакоднев-
но везана за живот 
и рад грађана, сма-
трате ли да је овај 
посао тежи од оно-
га којег сте до сада 
обављали?
- Функција коју сам до сада 
обављао била је везана за 
свакодневни живот грађа-
на, а посебно за њихово 
здравље. Сматрам да је 
посао градоначелника од-
говоран посао, јер је много 
сложенији и залази у скоро 
све сфере живота грађана. 
Међутим, ни један посао 
није тежак ако му се при-
ступи одговорно, поштено, 
искрено, квалитетно и са 
срцем. Ја ћу му приступити 
на такав начин.

● Приједорчани 
желе нова запо-
шљавања, заус-
тављање „одлива 
мозгова“, промјене 
и одговорност. Да 
ли им то можете 
обећати? 
- Приједорчанима могу 
обећати да ћу искористити 
максимум ресурса и сваки 
дан свог мандата радити 

на пословима и пројектима 
који ће Приједор вратити 
на ноге. Након труда, ре-
зултат увијек долази. Кате-
горија младих и рјешавање 
проблема одлива мозгова 
су приоритети у мојој по-
литици опоравка града и 
животног стандарда, јер су 
млади у Приједору запо-
стављани годинама, те су 
на маргинама друштва.
Младим Приједорчани-
ма планирам омогућити, 
прије свега, да раде, да 
производе, да остану у 
својој струци и да напре-
дују, као и нова радна 
мјеста на основу стечених 
звања(знања) и референ-
ци, а не страначке припад-
ности. Такође, битан еле-

мент њиховог задржавања 
биће њихово образовање 
и едукација, улагање у 
формално и неформално 
образовање, од техничких 
струка и савремених ди-
гиталних техлоногија, до 
занатског усавршавања и 
редовне праксе. Када на-
правимо стабилан и еко-
номски јак град са инвес-
титорима који ће улагати у 
ове области, њихово запо-
слење неће представљати 

проблем. 
Културни сегменти у При-
једору такође су запо-
стављени, а будући да је-
Приједор био и остао град 
умјетника различитих про-
фила, брига о умјетничком 
потенцијалу и његовању 
ових талената биће посеб-
на брига Градске управе. 
Спорту дефинитивно тре-
ба посветити више пажње 
и професионализма, јер 
су спортисти најбољи ам-
басадори града и у њих 
константно треба улагати. 
Приједор је град са спорт-
ском традицијом, који кроз 
спортске клубове, тимске 
и индивидуалне, тек треба 
да доживи пуни капаци-
тет, али с друге стране и 

спортисти морају осјети-
ти  захвалност града којег 
представљају на најбољи 
могући начин, а то је мо-
гуће једино улагањем у 
спорт. 
Уз све то, стамбено 
збрињавање младих биће 
ми приоритет. Млади који 
стичу породице треба да 
остану у Приједору, а ја ћу, 
као будући градоначелник, 
заједно са својим тимом 
дати максимум да им обез-

биједимо просперитет и 
могућност напредовања. 
● Како ће изгледати 
Ваш програм рада 
уколико будете из-
абрани за градона-
челника?
- Мој програм рада је оп-
ширнији него што може 
да стане у неколико ре-
ченица. Али оно што могу 
да кажем је да је мој план 
првенствено намијењен 
јачању привреде, а самим 
тим и запошљавању на-
ших грађана, побољшању 
статуса младих људи, 
пензионера, бораца, РВИ, 
породица погинулих бо-
раца, спортских клубова. 
Са свима њима треба раз-
говарати, видјети шта су 

проблеми и наћи заједнич-
ко рјешење.
● Шта су за Вас три 
највећа проблема 
града Приједора?
- Одлазак младих људи, 
незапосленост и лоша 
путна и комунална инфра-
структура. Проблема у 
Приједору је много. Главни 
се тичу економске стаг-
нације града, у смислу да 
Приједор није град довољ-
ног броја инвеститора који 
би у њега улагали, те да га 
заобилазе због аутократс-
ке и, можемо рећи, олигар-
ске власти. 
Приједор је град недовр-
шених пројеката, али и 
незавршених основних 
инфраструктурних актив-
ности. Још један битан 
проблем Приједора, по 
мени, је његова изолова-
ност од остатка Републике, 
државе, али и свијета. Ау-
тократска политика и огра-
ничавање на личну корист 
неколицине људи, довело 
је наш град у једну врсту 
вакуума. Савремено доба 
нуди огромне могућности 
локалним заједницама, 
будућност се гради саве-

зима и контактима, као и 
пословањем са земља-
ма окружења, од којих се 
може много научити. При-
једор треба отворити, бити 
добар домаћин и наћи на-
чин да његове потенцијале 
приближимо максимал-
ном броју људи и потен-
цијалним инвеститорима. 
Ако не доведемо, колико 
сутра, озбиљне инвести-
торе, европске и домаће, 
ако пољопривреда оста-
не запостављена, ђаци и 
студенти на маргинама, 
инфраструктура у колапсу, 
а обични грађани без сад-
ржаја за квалитетан живот, 
бојим се да нам будућност 
града неће бити блистава 
и повољна.
● Шта су, по Вашем 
мишљењу, три нај-
веће предности 
Приједора?
- Сам менталитет његових 
грађана који су свестрани, 
талентовани, мултикулту-
рални и огромног интелек-
туалног капацитета. Гео-
графски положај, уз Сану, 
чији капацитет прво тре-
ба да се уреди, у смислу 

продубљивања корита и 
сређивања обале и градс-
ке плаже. Ту је и пољопри-
вредно обрадива земља, 
а план је  да максимално 
оснажимо, промовишемо 
и улажемо у пољопри-
вреднике и здраву домаћу 
храну. Трећа предност је 
Мраковица, као национал-
ни парк. Капацитет Мрако-

вице, али и цијеле Козаре, 
треба да се у потпуности 
оспособи, подигне на мно-
го виши ниво, од зимских 
спортова и скијашког цен-
тра, преко адреналинских 
спортова, љетних изле-
тишта, купалишта, али 
треба радити и на очувању 
монументалних вриједно-
сти и спомен-обиљежја.
● Како је актуелна 
власт управљала 
Приједором у про-
теклих 16 година?
- Сматрам да градом није 
добро управљано, јер смо 
постали град незавршених 
пројеката и град без круп-
них капиталних инвести-
ција,  са великим бројем 
инфраструктурних и кому-
налних проблема. То жели-
мо да промијенимо.
● Како ће обични 
грађани профити-
рати Вашим дола-
ском на чело града 
Приједора?
- Бићу градоначелник свих 
грађана, а не само оних 
који су гласали за мене. 
Грађани ће увијек имати 

отворена врата. Добијаће 
искрене одговоре и знаће 
шта и када се може ради-
ти од инфраструктурних 
пројеката. Неће бити лаж-
них обећања. Увијек ћу 
бити искрен и поштен, гра-
доначелник којем ће грађа-
ни бити на првом мјесту и 
који ће слушати глас својих 
грађана.

Интервју: Далибор Павловић, кандидат ГрО СНСД-а Приједор за 
градоначелника Приједора на локалним изборима 2020. године

Далибор Павловић рођен је 1. јула 1981. године у Приједору, гдје је завршио основну и средњу школу. 
Звање дипломираног економисте стекао је на Европском универзитету у Београду. Након приправнич-
ког стажа у Административној служби тадашње општине Приједор, од 2010. године до данас запослен 
је у Фонду здравственог осигурања Републике Српске. Последње три године обавља функцију руко-
водиоца Фонда здравственог осигурања, Филијале Приједор. Активан је члан СНСД-а од 2004. године, 
те члан Главног одбора СНСД-а од 2011. године. Одборничку функцију у Скупштини града Приједор, 
обавља већ три мандата, а тренутно је и шеф Клуба одборника. 
Ожењен је и отац једног дјетета.

„Искористићу максимум ресурса и сваки дан свог мандата 
радићу на пројектима који ће Приједор вратити на ноге“.

„Приједор су људи“

Далибор Павловић 
кандидат је за гра-
доначелника Прије-
дора, а његова кан-
дидатура је била 
јединствен став 
органа Градске ор-
ганизације СНСД-а 
Приједор. Обавља 
дужност руководио-
ца Филијале Фонда 
здравственог оси-
гурања РС, а шеф 
је Клуба одборника 
СНСД-а у приједор-
ској Скупштини. 

Евидентно је да је буџет града 
уздрман. 
Како то мислите ријешити?
- Буџет је уздрман због пандемије виру-
са корона, али уз подршку републичког 
нивоа власти и бх. нивоа, и то ће се пре-
вазићи. Јако је битна веза између градс-
ке и републичке власти, коју ја неоспор-
но имам.

Има ли Приједор шансу?
- Приједор има шансу. Да сам сматрао 
да нема шансу, не бих прихватао кан-
дидатуру. Само окупљени сви заједно, 
са квалитетним и стручним тимом који 
имамо, без обзира на партијску припад-
ност, а уз подршку републичких инсти-
туција, можемо створити од нашег града 
пуно љепше мјесто за живот и вратити 
га на оно мјесто у РС које он заслужује. 
Само несебичним залагањем и трудом, 
можемо обезбиједити бољи живот свих 
грађана. За све оне који су спремни да 
се заложе за наш град, вриједне и кре-
ативне људе, моја врата ће увијек бити 
отворена.
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"Окупљање за 
просперитетнији, 

јачи и бољи Приједор"

ОДБОРНИЧКА ЛИСТА ГрО СНСД - а ПРИЈЕДОР ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ 2020 ЗА ГРАД ПРИЈЕДОР
КАНДИДАТИ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

САША БУРСАЋ 

Рођен 06.05.1980. године у Приједору.
По занимању дипл. инжењер шумарства, запослен у ЈПШ „Шуме РС“ а.д. 
Соколац, ШГ „Приједор“ Приједор на мјесту директора. Ожењен, отац 
двоје дјеце. Члан СНСД-а од 1999. године.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Приједор, члан Главног одбора 
СНСД-а у трећем сазиву, члан Предсједништва СНСД-а, био одборник 
Скупштине града Приједора у 2 сазива, био посланик у Представничком 
дому Парламентарне скупштине БиХ.1.

БОЈАНА ЋОПИЋ
Рођена 12.07.1980. године у Приједору.
По занимању доктор стоматологије спе-
цијализант оралне хирургије, запослена 
у Заводу за стоматологију Бања Лука.
Удата, мајка двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2004. године.
Потпредсједница Градског одбора При-
једор, потпредсједница Актива жена со-
цијалдемократа Приједор, предсједница 

Мјесног одбора Велико Паланчиште.

4.

СЛОБОДАН ЈАВОР
Рођен 01.01.1989. године у Приједору.
По занимању дипл. правник, запослен у 
ЈПШ „Шуме РС“ А.Д. Соколац, ШГ „Прије-
дор“, Приједор. Члан СНСД-а  од 2011. го-
дине. Предсједник ГрО МСД-а Приједор, 
члан Главног одбора СНСД-а, члан Пред-
сједништва Младих социјалдемократа, 
предсједник Градског одбора Младих 
социјалдемократа, члам Градског одбо-

ра, члан Предсједништва Градског одбора Приједор, члан 
Извршног комитета Градског одбора СНСД-а Приједор, 
предсједник Мјесног одбора Центар 3. од 2017. године.

5.

МОЊА КАСАЛОВИЋ
Рођена 12.08.1977. године у Бања Луци.
По занимању магистар међународ-
них односа, професор енглеског је-
зика и књижевности, запослена у ЈУ 
„Средњошколски центар Приједор“ у 
Приједору.
Удата, мајка двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2011. године.
Члан Предсједништва Градског одбора 

СНСД Приједор и потпредсједница АЖС Приједор.

6.

ЖИВКО БАБИЋ
Рођен 08.08.1964. године у Миској Гла-
ви, Приједор.
По занимању дипл. економиста, запо-
слен у ЈУ „Дом за старија лица“ Прије-
дор.Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2001. године.
Члан Предсједништва, члан Градског 
одбора, предсједник Асоцијације бора-
ца СНСД.

7.

ГОРАН ВЕЛАУЛА
Рођен 23.09.1985. године у Приједору.
По занимању машински инжењер, за-
послен у Рудницима жељезне руде Љу-
бија а.д.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2003. године, предсјед-
ник Мјесног одбора Горњи Петров Гај, 
члан Градског одбора, члан Предсјед-
ништва.

Одборник у Скупштини града Приједора од 2016. године.

8.

МАЈА МАРКОВИЋ 
Рођена 28.09.1980. године у Санском 
Мосту.
По занимању дипл. инжењер организа-
ције рада, запослена у РЈ „Електроди-
стрибуција“ Приједор.
Удата, мајка једног дјетета.
Члан СНСД-а од 2003. године, члан 
Мјесног одбора Тукови, члан Градског 
одбора СНСД Приједор.

Одборник Скупштине града Приједора од децембра 2018. 
године.

9.

РАНКО КОЛАР
Рођен 01.01.1966. године у Приједору.
По занимању дипл. економиста, запо-
слен у Националном парку „Козара“ 
Приједор.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2020. године.
Одборник Скупштине града Приједора 
од 2016. године.10.

ЈОВАНА ТИМАРАЦ
Рођена 10.10.1992. године у Бањој Луци.
По занимању дипл. правник, запослена 
у Фонду за пензијско и инвалидско оси-
гурање РС.
Члан СНСД-а од 2017. године.
Предсједник Мјесног одбора Младих 
социјалдемократа Омарска.11.

НЕНАД ГВОЗДЕН
Рођен 02.02.1984. године у Приједору.
По занимању саобраћајно-транспортни 
техничар, запослен у Жељезницама Ре-
публике Срспке АД Добој.
Ожењен, отац једног дјетета.
Члан СНСД-а од 2004. године.
Предсједник Мјесног одбора Саничани, 
члан Предсједништва и члан Градског 
одбора СНСД-а Приједор.

Одборник у Скупштини града Приједора од 2018. године.

12.

МАРИЈА  ЛИЧАНИН
Рођена 27.11.1972. године у Мајданпеку, 
Република Србија.
По занимању дипл. економиста, запо-
слена у ЈУ „Воде Српске“, канцеларија 
Приједор.
Удата, мајка троје дјеце.
Члан СНСД-а од 2000. године.
Члан Мјесног одбора  Кокин Град.13.

ЖАРКО ТАТИЋ
Рођен 16.02.1981. године у Загребу, оп-
штина Чрномерац, Република Хрватска.
По занимању дипл. инжењер шумарст-
ва, запослен у ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Со-
колац, ШГ „Приједор“, ШУ „Оштра Лука“.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2001. године.
Предсједник Мјесног одбора Центар 1 и 
члан Градског одбора СНСД Приједор.

14.

НИКОЛА ВУЈАСИНОВИЋ
Рођен  19.09.1986. године у Приједору.
По занимању дипл. музички педагог, за-
послен у ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“, 
Оштра Лука, на мјесту директора.
Ожењен, отац једног дјетета.
Члан СНСД-а од 2010. године.
Члан Градског одбора Приједор, пред-
сједник Младих социјалдемократа Мјес-
ни одбор Орловача.

15.

ДРАГАНА ДОШЕН
Рођена 22.02.1982. године у Бања Луци.
По занимању правни техничар, незапо-
слена.
Удата, мајка троје дјеце.
Члан СНСД-а од 2014. године.

16.

ДАЛИБОР КОС
Рођен 06.04.1985. године у Загребу.
По занимању дипл. павник, запослен у 
предузећу за поштански саобраћај РС – 
Радна јединица Приједор.
Члан СНСД-а од 2008. године.
Предсједник Мјесног одбора Чиркин 
Поље, члан Предсједништва Градског 
одбора СНСД и члан Градског одбора 
СНСД.

17.

НЕДЕЉКА ВУКОВИЋ
Рођена 19.09.1962. године.
По занимању дипл. санитарни инжењер  
и менаџер јавним здрављем-мастер, за-
послена у а.д. Водоводу Приједор.
Удата, мајка двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2018. године.
Предсједница Актива жена социјалде-
мократа мјесне организације СНСД Го-
мјеница, члан Предсједништва Актива 

жена социјалдемократа Градског одбора СНСД Приједор.

18.

ОГЊЕН ХРЊАК
Рођен  19.03.1980. године у Приједору.
По занимању мастер права, запослен у 
РЖР Љубија а.д. Приједор.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2010. године.

19.

АЛЕКСАНДАР ГАЈИЋ
Рођен 27.06.1985. године у Приједору.
По занимању специјалиста струковни 
инжењер заштите на раду, запослен у 
а.д. Водоводу Приједор.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2004. године.
Члан Градског одбора СНСД Приједор, 
потпредсједник Мјесног одбора Урије 2.20.

ДРАГАНА МАРИЋ
Рођена 18.07.1985. године у Приједору.
По занимању дипл. правник, незапосле-
на.
Удата, мајка једног дјетета.
Члан СНСД-а од 2017. године.
Предсједник Актива жена Мјесног одбо-
ра Рашковац.21.

МИЛЕНКО ВУЈКОВИЋ
Рођен 30.08.1990. године у Приједору.
По занимању информатичар, запослен 
у РЈ  „Електродистрибуција“ Приједор.
Члан СНСД-а од 2008. године.
Предсједник Мјесног одбора Бабићи, 
члан Градског одбора СНСД-а, члан 
Предсједништва, члан Извршног коми-
тета Младих социјалдемократа РС, члан 
Главног одбора СНСД.

22.

ГИНА ГРУБАН
Рођена 14.05.1961. године у Петровом 
Гају, Приједор.
По занимању професор педагогије 
– психологије. Радила на пословима 
школског психолога у ЈУ ОШ „Десанка 
Максимовић“.  Од 2019. Године запосле-
на у ЈУ ОШ „Доситеј Обрадовић“ Прије-
дор на мјесту директора.
Мајка једног дјетета.

Члан СНСД-а од 2008. године.
Члан Мјесног одбора Центар 1 и Градског одбора СНСД.

23.

АЛЕКСАНДАР МИЉЕШИЋ
Рођен 01.08.1980. године у Босанској 
Крупи.
По занимању професор спорта и 
физичког васпитања, запослен у ЈУ 
„Средњошколски центар Приједор“ на 
мјесту директора.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2001. године.
Члан Градског одбора СНСД, потпред-

сједник Мјесног одбора Центар.

24.

БРАНКО БАБИЋ
Рођен 25.01.1954. године у Омарској.
По занимању професор, у пензији.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2000. године.
Члан Главног одбора СНСД, члан 
Предсједништва, члан Градског одбора 
СНСД Приједор.

АЛЕКСАНДРА БАНОВИЋ
Рођена 12.06.1992. године у Бања Луци.
По занимању професор разредне на-
ставе, запослена у ОШ „Вук Караџић“ у 
Омарској.
Члан СНСД-а од 2012. године.

26.

САША КАРЛИЦА
Рођен 02.08.1977. године у Приједору.
По занимању виши радиолошки техни-
чар, запослен у УКЦ РС.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2020. године.

27.

МАЈА ВУЈАСИНОВИЋ
Рођена 06.05.1992. године у Приједору.
По занимању дипл. инжењер шумарст-
ва, запослена у ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Со-
колац, ШГ „Приједор“, ШУ „Оштра Лука“.
Члан СНСД-а од 2016. године.
Члан Мјесног одбора Центар 1, члан 
Градског одбора и члан Предсједништва 
младих СНСД Приједор.28.

ГОРАН АНИЧИЋ
Рођен 03.03.1977. године у Бихаћу.
По занимању дипл. инжењер пољопри-
вреде, запослен у ЈУ Пољопривредна-
прехрамбена школа Приједор.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од  1998. године.

29.

ДРАГАН СТАМЕНИЋ
Рођен 18.01.1987. године у Приједору.
По занимању дипл. инжењер грађеви-
нарства, запослен у „Водовод“ а.д. При-
једор на мјесту извршног директора за 
техничке послове.
Ожењен, отац једног дјетета.
Члан СНСД-а од 2014. године.
Члан Градског одбора СНСД Приједор, 
члан Мјесног одбора Центар 1, пред-

сједник Младих социјалдемократа Центар 1.

30.

САЊА ПАСПАЉ
Рођена 20.03.1980. године у Загребу.
По занимању банкарски техничар, запо-
слена у банкарском сектору.
Удата, мајка двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2020. године.

31.

ЗОРАН МИКИЋ
Рођен 31.10.1972. године у Приједору.
По занимању дипл. менаџер, запослен у 
„Водовод“ а.д. Приједор.
Ожењен.
Члан СНСД-а од 2012. године.
Члан Мјесног одбора Центар.

32.

ДАНИЈЕЛА КАНТАР
Рођена 21.01.1970. године.
По занимању машински техничар, неза-
послена.
Удата, мајка троје дјеце.
Члан СНСД-а од 2020. године.

33.

ВЕДРАН СТАРЧЕВИЋ
Рођен 30.05.1983. године у Бања Луци.
По занимању професор разредне на-
ставе, запослен у ЈУ ОШ „Вук Карџић“ 
Омарска, на мјесту директора.
Ожењен, отац троје дјеце.
Члан СНСД-а од 2010. године.
Члан Градског одбора Приједор.34.

ДРАГАН  ЦРНОГОРАЦ
Рођен 24.12.1976. године у Приједору.
По занимању ветеринарски техничар, 
запослен у ветеринарској станици „Но-
ва-вет“ у Омарској.
Ожењен, отац једног дјетета.
Члан СНСД-а од 2001.године.

35.

ГОРАНА БОСАНЧИЋ
Рођена 08.06.1959. године у Приједору. 
По занимању професор разредне наста-
ве, запослена у ЈУ Основна школа „Петар 
Кочић“ Приједор на мјесту директора. 
Мајка двоје дјеце. Члан СНСД-а од 2000. 
године.Члан Градског одбора СНСД-а, 
Предсједништва и Извршног  одбора ГрО 
СНСД-а Приједор, предсједница Актива 
жена СНСД-а Приједор, члан Извршног 

комитета Актива жена социјалдемократа Републике Српске. 
Одборник Скупштине града Приједора од 2017. године.

2.

РАЈКО ДРИНИЋ
Рођен 06.09.1961. године у Марићкој.
По занимању дипл. економиста, запо-
слен у ЈУ „Дом за лица са инвалидите-
том“ на мјесту директора.
Ожењен, отац двоје дјеце.
Члан СНСД-а од 2006. године.
Члан Предсједништва и потпредсједник 
Градског одбора СНСД-а Приједор и 
члан Главног одбора СНСД-а.

Одборник у Скупштини града Приједора од 2016. године.

3.

25.
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Уградња водомјера на 
даљинско очитавање на 
подручју града Приједора 
увелико траје, кажу у град-
ском Водоводу, додајући 
да је замјена већ заврше-
на у насељу Рашковац, 
а у току је на подручју 
Пећана. Драган Стаме-
нић, извршни директор за 
техничке послове Јавног 
предузећа а.д. “Водовод”, 
истиче да је у мају ове го-
дине донесена одлука да 
се о трошку “Водовода” 
набаве секундарни водо-
мјери са дигиталним очи-
тавањем. На овај корак су 
се одлучили како би рије-
шили проблем очитавања 
водомјера у стамбеним 
зградама, с обзиром да је 
у доста случајева инкасан-
тима овог предузећа било 
немогуће доћи до бројила 
како би га очитали.
- План је био да то завр-
шимо до краја године, али 
пандемија вируса корона 

онемогућила је испоруку 
водомјера на вријеме, па 
смо били приморани да 
рок продужимо до краја 
марта идуће године. Досад 
смо урадили комплетно 
насеље Рашковац, а сада 
екипе раде на подручју Пе-
ћана - рекао је Стаменић.
Од укупно 1.200 секундар-

них водомјера, колико је 
планирано за замјену, до 
сада је замијењено 310. 
Потрошачи се о замјени 
обавјештавају два до три 
дана раније, обавјештењи-
ма која се постављају у 
стубиштима зграда.
- Ми их два до три дана 
обавијестимо да у пери-
оду од 10 до 12 часова 
буду у стану. Онима који 
се не одазову, остављамо 
период да нам се јаве на-
редних десетак дана. Ако 
то не буду учинили, онда 
их враћамо на колективни 
водомјер - појаснио је Ста-
менић.  
Сви они који имају намјеру 
да пређу на секундарне 
водомјере, а прије тога су 
били на колективном, могу 
то обавити куповином во-
домјера на даљинско очи-
тавање по цијени од 212 
КМ.

Водомјери на даљинско очитавање 
већ у функцији

УГРАЂЕНА ЧЕТВРТИНА 
ВОДОМЈЕРА

КВМ. Шодић

П. Ш.  

Одсјек за мјесне заједнице 
града Приједора прошлог 
мјесеца провео је анкету 
међу грађанима са пи-
тањем: “Шта оцјењујете 
да је најпотребније вашој 
мјесној заједници?” Одго-
вор на ово питање дало 
је преко 1.400 испитани-
ка. Анкета је проведена 
у сарадњи са десет ре-
гионалних канцеларија и 
савјетима мјесних зајед-
ница. Дарко Стојановић, 
шеф Одсјека за мјесне 
заједнице, истакао је да 
се највећи број захтјева 
грађана односи на рјеша-

вање инфраструктурних 
проблема.
- Анкета је трајала непуних 
мјесец дана. У њој је уче-
ствовало 1.460 испитаника 
из свих 49 мјесних зајед-
ница града Приједора. Од-
сјек за МЗ сачинио је након 
тога информацију шта је 
то најпотребније. Највише 
анкетираних особа дало 
је на значају побољшање 
инфраструктуре у нашем 
граду, као што је асфалти-
рање макадамских путева, 
водоводне мреже и ниско-
напонске електро-мреже, 
које су у лошијем стању у 

руралним дијеловима - ре-
као је Стојановић.
Анкета је трајала мјесец 
дана, а послужиће град-
ској администрацији да 
лакше одреди приоритете 
својих активности и ула-
гања у мјесним заједница-
ма.  
- Што се тиче резултата 
анкете, она ће добро доћи 
Градској управи, јер ће јој 
бити много лакше да апли-
цира и реализује велике 
пројекте који су у плану, 
да ли посредством мини-
старстава или неких фон-
дација. Слиједи нам нова 
буџетска година, гдје же-
лимо испланирати буџет и 
приближити га грађанима 
у инфраструктурном и сва-
ком другом облику - иста-
као је Стојановић.
Међу жељама грађана 
било је и да се у њиховим 
мјесним заједницама отво-
ре мала предузећа, фар-
ме, маркети. Један дио 
захтјева, како кажу у Од-
сјеку за мјесне заједнице, 
поклопио се са већ запо-
четим реализацијама ин-
фраструктурних пројеката.

Резултати анкете по мјесним заједницама
ГРАЂАНИ ТРАЖЕ РЈЕШАВАЊЕ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ПРОБЛЕМА

Занимљиво предавање о 
одржавању хигијене зу-
бића одржала је стомато-
лог Венера Јандрић. Није 
важно само редовно прати 
зубе, већ је битно то чи-
нити на правилан начин, 
а редован одлазак зубару 
такође је важан, поручено 
је овом приликом.
- Веома је важно одржа-
вање чистих зуба прије 
спавања, ујутро и након 
јела. Препорука су редов-
ни одласци зубару, да се 
ураде контролни прегле-
ди и да дјеца чују корисне 
савјете како би сачува-
ла здраве зубиће. Када 
су зуби здрави и када их 
ништа не боли, онда мла-
ди немају разлога да се 
плаше зубара - поручила 

је др Јандрић. Радионица 
је прилагођена тренутној 
епидемиолошкој ситуа-
цији, а циљ стручних рад-
ника је подизање свијести 
грађана о мјерама зашти-
те и превенције, у овом 
случају одржавања личне 
хигијене код дјеце. Корис-
не савјете чули су и од 
психолога. 
- Ми, психолози, можемо 
дјеци пружити психоедука-
цију у вези са одржавањем  
хигијене, да одговоримо на 
нека њихова питања, јер 
сигурно да их неке ствари 
муче у овој ситуацији, као 
и нас одрасле. Ту смо као 
подршка, да им пружимо 
корисне информације и да 
се заједно дружимо и отво-
рено разговарамо о свим 

стварима које их муче - ре-
кла је Сања Топић, психо-
лог у Центру за социјални 
рад. 
- Дјечија недјеља пред-
ставља националну ма-
нифестацију чији је циљ 
подсјећање на права која 
су прописана Конвенцијом 
о правима дјетета. Ове го-
дине говоримо о правима 
која се тичу здравствене 
заштите дјеце и у складу 
с тим смо и организовали 
ову радионицу - појаснила 
је Зора Марјановић, психо-
лог у Центру за социјални 
рад. Након радионице, ма-
лишанима су уручени при-
годни поклони.

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА 
О ОРАЛНОЈ И ЛИЧНОЈ 

ХИГИЈЕНИ ДЈЕЦЕ

Поводом Недјеље дјетета, 
компанија „Арселор Ми-
тал Приједор“, у сарадњи 
са Градским фудбалским 
савезом Приједор, обра-
довала је младе спортисте 
са 100 слатких поклон-па-
кета. Награђени су мали-
шани, најмлађе категорије 

ФК „Рудар-Приједор“, ФК 
„Гомјеница“, ФК „Братство“ 
и ЖФК „Приједор“. 
- Посебно ми је драго што 
смо имали прилику да по-
сјетимо малишане, јер ово 
је јако лијепа геста. Надам 

се да ће оваквих прилика 
бити још, како би могли по-
сјетити и остале клубове у 
оквиру нашег савеза, по-
себно најмлађе селекције, 
јер на младима свијет 
остаје - рекао је Владимир 
Стакић, предсједник ГФС 
Приједор.

Ова компанија је и ранијих 
година обиљежавала Не-
дјељу дјетета и на симбо-
личан начин давала подр-
шку. 
- Заиста нам је драго да 
смо имали прилику да се 

дружимо са дјевојчица-
ма и дјечацима из свије-
та фудбала. Како је ово 
Недјеља дјетета, жељели 
смо да обрадујемо бар 
дио малишана, као и сва-
ке године. Посебно нам 
је драго да смо измамили 
њихове осмијехе и радост, 

што нам је свакако било 
задовољство - навео је 
Предраг Шорга, руководи-
лац општих послова у „Ар-
селор Миталу Приједор“.

„АРСЕЛОР МИТАЛ 
ПРИЈЕДОР“ ОБРАДОВАО 

МЛАДЕ СПОРТИСТЕ

Поводом обиљежавања Недјеље дјетета, у Центру за социјални 
рад одржана је радионица о оралној и личној хигијени, за дјецу 
кориснике услуга ове јавне установе. С обзиром да је мото ово-
годишњег обиљежавања “Здраво тијело, ведар дух” и да нас је 
задесила епидемија вируса корона, у Центру су се одлучили за 
ову тему

П. Ш.  

Дарко Стојановић, 
шеф Одсјека за мјесне заједнице
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Епидемија вируса 
корона диктира на-
чин рада у школама 
широм Српске. Иако 
су се ученици врати-
ли у школске клупе, 
часови су скраћени, 
организован је рад 
у групама, уз пошто-
вање свих препору-
чених мјера. 
Због ограниченог времена, 
поред редовне наставе, 
ученици су у свакодневној 
комуникацији са професо-
рима, у случају одређених 
недоумица и нејасноћа. 
- У почетку је било теш-
ко, како за мене, тако и 
за остале моје другаре. 
Час од 20 минута није 
довољан да се савлада 
градиво. Међутим, про-
фесори нам заиста излазе 

у сусрет и ми њима, тако 
да смо се навикли. Након 
наставе комуницирамо с 
њима, у случају да нам 
нешто није јасно, и тако 
прелазимо градиво - каже 
Драгана Вркеш, ученица  
Машинске школе. 
Како одмиче школска годи-
на, и професори се лакше 
прилагођавају актуелној 
ситуацији. Труде се да све 
проблеме савладавају у 
ходу.
- Настојимо да у тих 20 
минута, колико траје час, 
ученицима пренесемо 
суштину градива и успије-
вамо у томе. Проблем је 
што немате неки приснији 
контакт са ученицима, чи-
сто да се упознате, већ се 
искључиво базирате на 
оно што је везано за гради-
во. Похвалио бих ученике, 
који су озбиљно схватили 
своје школске обавезе и 

придржавање свих препо-
ручених мјера - додао је 
Богдан Станић, професор 
историје и латинског јези-
ка. 
У првих мјесец дана, ко-
лико траје нова школска 
година, интензивиран је 
рад школског психолога са 
ученицима. Како каже пси-
холог Маја Савановић Зо-
рић, већина њих се изјас-
нила да им је тешко пала  
раздвојеност од осталих 
другара. 
- Они се налазе у развој-
ном периоду када им је 
дружење веома битно. 
Зато им и недостаје. По-
хвалила бих ученике како 
се, за сада, сналазе и како 
остварују комуникацију. 
Савјет им је да наставе 
да уче и да брину једни 
о другима, јер здравље 
је свима нама на првом 
мјесту. Одмах је лакше и 
родитељима, када знају 
да своје дијете шаљу у си-
гурно окружење, јер и они 
су били забринути како ће 
све ово да изгледа - пору-
чила је она. 
Из Министарства просвје-
те и културе РС апелују 
на родитеље да дјецу не 
шаљу у школу уколико по-
стоји и најмања сумња на 
заразу, било да је ријеч 
о дјеци или самим роди-
тељима. Исти позив одно-
си се и на професоре.  

Настава у доба короне 
ГРАДИВА ПУНО, ВРЕМЕНА МАЛО 

Приједорско позориште 
отоворило је 68. сезону 
представом “Силе у ва-
здуху” по тексту Небојше 
Ромчевића, а у режији 
Слободана Перишића. 
Овом представом глумци 
су се, након шест мјесеци 
паузе због пандемије ви-
руса корона, вратили на 
сцену. 
- Мислим да смо успјели 
овом представом публици 
послати поруку зашто нам 
се у друштву све ово де-
шава. Редитељ је одлич-
но одрадио посао, што се 
могло примијетити и по ре-
акцијама публике - рекао 
је глумац Деан Батоз који у 
представи игра главни лик 
таксисте Милета.
- Људи су, колико сам при-
мијетио, стварно уживали 
у представи. Многи од њих 
су се препознали. Мислим 
да је то био циљ, да ука-
жемо на неке грешке у на-
шем друштву, да се људи, 
кад изађу из сале,  запи-

тају шта се то дешава око 
нас - рекао је Батоз.
Глумац Жељко Касап иста-
као је да је ова представа, 
након вишемјесечне па-
узе, жељно ишчекивана 
како од стране публике, 
која се пожељела пред-
става, тако и глумаца због 
повратка на сцену.
- Аплауз на крају предста-
ве испунио нам је срца, 
иако је сала због  дистанце 
била више него полупраз-
на. Битно је ипак да смо 
изазвали реакције публике 
- казао је Касап.
Сарадња са редитељем 
Перишићем била је, каже 
Предојевићева, и више 
него добра. И за њу је по-
новни контакт са публи-
ком нешто најљепше што 
глумац може доживјети у 
свом послу.
- Ова пауза трајала је, 
чини нам се, много дуже 
него што је била. Глумац 
једва чека да буде на сце-
ни, због тога смо проте-

клих мјесец и по дана ра-
дили са уживањем - рекла 
је Предојевићева.
У представи се појављују 
три члана Драмског сту-
дија “Живко Десница”, 
међу њима и Хелена 
Милојица која је имала 
ранијег искуства на позо-
ришној сцени, али јој је 
ова представа, како каже, 
прирасла срцу.
- Било је предивно сарађи-
вати са старијим колегама 
и мислим да смо добро 
урадили посао - казала је 
Милојица. 
Не гледам премијере 
својих представа, али чуо 
сам од глумаца да је све 
прошло добро, рекао нам 
је редитељ Слободан Пе-
ришић додајући да му је 
ово, након представе “Ве-
чера будала”, други позо-
ришни комад који је радио 
у Приједору.
- Након шест-седам не-
дјеља темељног и исцрп-
ног рада, завршили смо 
посао и представа остаје 
глумцима и позоришту да 
живи свој живот - рекао је 
Перишић.
Ова представа, по рије-
чима глумаца, посвећена 
је преминулом  приједор-
ском музичару и сликару 
Далибору Поповићу Мик-
ши чија је музика кориште-
на у представи, као и ње-
гова слика главне градске 
улице за плакат.  

ПРЕМИЈЕРНО ИЗВЕДЕНА ПРЕДСТАВА 
“СИЛЕ У ВАЗДУХУ“

У организацији Удружења 
за очување традиције, у 
Приједору је одржан кон-
церт Београдског омла-
динског народног оркестра 
Радио-телевизије Србије, 
којим руководи маестро 
Славко Митровић Цале. 
Ријеч је о оркестру који 
окупља младе и таленто-
ване музичаре из Србије, 
на чијем репертоару су сви 
музички жанрови.
- То су атрактивне пјесме 
и музика, игре са подручја 
Србије и Балкана, све оно 
што је лијепо и приређено 
на посебан начин, а чини 
овај оркестар посебним у 
Србији, али и шире - ре-
као је Митровић, којем је 
уручена чланска карта по-
часног члана Удружења за 
очување традиције. 
Овај концерт уприличен је 
у оквиру манифестације 
“Михољско љето”, која је 
организована поводом 
славе Удружења.
- Ми смо прошле године 
имали прилику да их слу-
шамо у нешто другачијој 
варијанти, на солистичком 

концерту Славка Митро-
вића. Ово је нешто са-
свим другачије - истакао је 
Жељко Шормаз, директор 

Удружења за очување тра-
диције.
За чланове овог удру-
жења, али и чланове орке-
стра, уприличен је пријем 
код градоначелника Прије-
дора Миленка Ђаковића, 
који је истакао да је Прије-
дор град који много улаже 
у културу и умјетност.
- Ово је град сликара и 
других умјетника. И поред 
епидемије вируса корона, 

покушали смо да спасимо 
дио културних догађаја - 
додао је он.
Организатор манифеста-

ције “Михољско љето” је 
Удружење за очување тра-
диције Приједор, покро-
витељ је Град Приједор, 
а суорганизатори Коло 
српских сестара, култур-
но-умјетничка друштва 
“Козара” и “Милан Егић”, 
Музичка школа “Саво Ба-
лабан” и Радио-клуб “Ко-
зара”.

ОДРЖАН КОНЦЕРТ БЕОГРАДСКОГ 
ОМЛАДИНСКОГ НАРОДНОГ ОРКЕСТРА

Друштво за узгој и заштиту 
ситних животиња „Голуб“ 
организовало је у Прије-
дору Јесењу берзу. На Бе-
реку се, тим поводом, оку-
пило четрдесетак излагача 
из Приједора и других бх. 
градова, а свима је зајед-
ничка љубав према овом 
хобију.
- Голубове држим од дје-
тињства, неких педесетак 
година. Имао сам доста 
раса, али посљедњих 
двадесет година прешао 
сам на украсне голубове, 
померанске гушане, и то 
искључиво бијеле боје. 
Ова је врста захтјевна за 
одгој, али са својим голу-
барским стажом, време-
ном сам стекао искуство 
неопходно за држање ова-
ко лијепих голубова - ре-
као је Приједорчанин Мла-
ден Влачина.
Додаје да на нашим про-
сторима ситне животиње 
немају неку материјал-

ну вриједност, као у су-
сједним земљама те да 
се тиме бави из љубави. 
Међу посјетиоцима излож-
бе било је доста младих. 
Организатори су задо-
вољни одзивом учесника 
и посјетилаца. Предсјед-
ник приједорског Друштва 
за узгој и заштиту ситних 
животиња „Голуб“ Младен 
Гороњић рекао је да су, 
поред Приједора, на је-
сењој берзи учествовали 
излагачи из петнаестак бх. 
градова.
- На берзи је преовладава-
ла перад, а ту су и кунићи, 
заморци и друге ситне жи-
вотиње. Поред продаје, то 
је прилика да почетници 
добију савјет од искус-
них одгајивача. Они често 
размјењују или поклањају 
ситне животиње. Што се 
тиче продаје, цијена је 
симболична. У просјеку из-
носи око 20 КМ, с тим да 
има животиња које коштају 

и по стотину или двјесто 
конвертибилних марака -  
каже Гороњић.
Тврди да, без љубави, уз-
гој ситних животиња не би 
имао смисла, јер су по-
требна велика одрицања. 
- Полазим од себе. Знатан 
новац се троши на исхра-
ну животиња, а и обилазак  
изложби изискује додатни 
трошак - јасан је Младен 
Гороњић.
Ово је прва овогодишња 
изложба у организацији 
приједорског Друштва 
„Голуб“. Због пандемије 
вируса корона, изостала 
је прољетна берза ситних 
животиња, а наредних 
дана биће познато да ли 
ће Приједорчани организо-
вати државну изложбу за 
коју су добили одобрење 
Савеза за узгој и заштиту 
ситних животиња Босне и 
Херцеговине.

ЧЕТРДЕСЕТАК ИЗЛАГАЧА НА ЈЕСЕЊОЈ 
БЕРЗИ СИТНИХ ЖИВОТИЊА

Сцена им је недостајала

П. Ш.М. Шодић

Нова нормалност како за ученике, 
тако и за професоре

Б. Дакић

Са концерта

Пријем код градоначелника

Б. Дакић
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Дана 17.10.2020. навршава се 40 дана откад нас је 
напустила наша мила мајка

ДРЕНА РАМИЋ
(1961 - 2020)

Тога дана одржаћемо у 11 часова помен на гробљу 
Пашинац, те позивамо родбину пријатеље и комшије.
Мирно спавај, анђеле наш, твоја љубав, доброта и 
топлина вјечно ће остати у срцима нашим.
Ожалошћени: мајка Винка, кћерка Нина, син Нино, 
сестре Маријана, Весна и Вера 14174

Посљедње збогом

ОЛГА (рођ. Тубин)ТОМИЋ

Брезичани 24. јули 1932 - 
Трелеборг (Шведска) 28. септембар 2020.

Почивала нам у миру.
Твоји најближи те остала 

многобројна родбина и пријатељи
14176

Дана 20.10.2020. 
године навршава се 

година од смрти наше 
сестре, мајке, баке и 

прабаке

БРАНКЕ РОДИЋ
(1936 - 2019)

Тешко је живјети са истином да те више нема.
Твоји: сестра Дренка, синови Радомир и 
Владо, кћерка Свјетлана са породицама

14160

Дана 20.10.2020. 
године навршава се 

година од смрти наше 
драге

БРАНКЕ РОДИЋ
(1936 - 2019)

Прошла је година од нашег растанка. Вријеме 
које пролази, не донoси заборав већ љубав и 
сјећање на тебе. Остаћеш вољена и никад 
заборављена.
Твоја унука Јелена и праунук Никола 14160

Посљедњи поздрав драгом

СЛАВКУ (Рајко) 
ВУЧЕНОВИЋУ
(1954 - 2020)

С љубављу и поштовањем, чуваћемо те од заборава. У нашим 
сјећањима остаћеш заувијек.
Ожалошћени: супруга Вида, син Радослав, снаха Бранка, уну-
чад Лана и Лазар 14165

Посљедњи поздрав 
вољеном

СЛАВКУ (Рајко) 
ВУЧЕНОВИЋУ
(1954 - 2020)

Поред бола и туге, оставио си много лијепих 
успомена, да те памтимо и чувамо од 
заборава.
Ожалошћени: кћерка Јелена, зет Дејан, 
унучад Алекса и Анђела и пријатељ Недељко 
Марић 14165

Посљедњи поздрав 
вољеном

СЛАВКУ (Рајко) 
ВУЧЕНОВИЋУ
(1954 - 2020)

Не постоји вријеме које ће избрисати сјећање 
на твоју доброту и драги лик. Заувијек ћеш 
живјети у нашим срцима.
Ожалошћени: кћерка Далиборка, зет 
Миленко и унук Александар Стојаковић

14165

Дана 17.10.2020. године навршавају се 
четири тужне године од смрти нашег 
сестрића, брата, стрица и дјевера

ДРАГОМИРА (Душана) 
ВУЧЕНОВИЋА

Из Гаћана

Ожалошћени: тетка Коса, браћа: Миодраг, Миленко, Младенко 
и Драгутин Гламочанин из Ракелића и братићи: Адријана, Алек-
сандар и Стефан и снаха Зорица 14162

Дана 9.10.2020. године 
у Београду је преминуо 

наш драги и једини 
брат, ујак и отац

ЗОРАН 
(Борислав) 
РУЈЕВИЋ

(1959 - 2020)
Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо 
те вјечно чувати од заборава.
Твоји најмилији: сестра Гордана, сестричина 
Татјана и кћерка Сања (001)

Посљедњи поздрав 
нашем драгом синовцу 

и брату

ЗОРАНУ 
(Борислава) 
РУЈЕВИЋУ

(1959 - 2020)

С дужним поштовањем, чуваћемо сјећање на 
твој драги лик.
Стриц Рајко, стрина Цвијета, брат Душан и 
сестра Слађана са породицама (001)

Дана 17.10.2020. навршава се година 
дана од смрти наше драге мајке и баке

САВЕ (рођ. Давидовић) 
ДУКИЋ

(1946 - 2019)

Вјечно ћемо да те чувамо од заборава.
Твоја дјеца: Оља, Ивана, Дуле, Нађа и Данило

(001)

Дана 22.10.2020. 
године навршава се 

30 година од преране 
смрти моје драге 

сестре

ЉИЉАНЕ 
ЛАЈИЋ 

ГОРОЊИЋ

Вољени никад не умиру, остаћеш заувијек у 
мом срцу.

Твој брат Живко
14161

Дана 18.10.2020. 
године навршава се 

шест мјесеци од смрти 
наше драге и вољене 

мајке

ДРАГИЦЕ 
(Срето) 

ГАВРАНОВИЋ
(18.04.2020 - 18.10.2020)

Ожалошћени синови Младен и Миленко и 
породица Фазлић

14172

Тужно сјећење на нама драгог супруга, 
оца, свекра и дједа

БРАНУ СТАРЧЕВИЋА
(1958 - 2018)

Прошле су двије године откако си нас 
напустио, а туга за тобом нама је иста. 
Вјечно си у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруга Миланка, 
синови Бојан и Божидар, снахе Драгица и Дијана, унучад Павле, 
Радован и Милана. 
Нека те анђели чувају. Почивај у миру Божијем. 14158

Дана 23.10.2020. навршава се година 
откада није са нама

ДУШАН МИКИЋ
(1937 - 2019)

Мирно спавај, драги наш, док те у срцу чувају твоји најмилији...
Супруга Гина, кћерка Љиљана, син Драженко, зет Мирослав, 
снаха Драгана, унуке Таша, Маја и Ања 14171

Посљедњи поздрав

ПЕРСА КОС
(1935 - 2020)

С љубављу и 
поштовањем.

Ожалошћени: 
син Велимир, снаха Је-
лица, унуке Хелена и 
Ирена 15/20
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Дана 17.10.2020. године навршава се 40 дана откад није са 
нама наш вољени

МАРКО ПЕКИЈА
Љубави живота мог, присјећам се стихова наше пјесме „мјесец 
посипа бокал фосфора, витраж мраза у окне прозора“, а тебе 
и твог топлог даха нема да отопи мраз у окну прозора и мом 
срцу. Воли те наша породица Пекија, твоји дјечаци Леон и 
Моел, а твоја одувијек и заувијек Сања љуби те у твој нос и 
иза твога уха, како смо обоје вољели.
Наш смислу живота, хвала ти за све оне наше најдивније 
тренутке које свакодневно спомињемо. Недостајеш.
Леон, Моел и Сања 14175
 Дана 17.10.2020. године навршава се 40 дана откад није са 

нама наш вољени

МАРКО ПЕКИЈА
Био си ослонац свима који су цијенили искрену емоцију, 
племенитост и правичност. Недостају твој глас, осмијех, 
оданост и брижност, храброст, достојанство и ведри лик и дух 
у сваком тренутку у животу. Превише је бола и туге, а премало 
ријечи које могу да опишу осјећања и твоје овоземаљско 
одсуство. Нека твоја племенита душа почива у миру међу 
анђелима, а ми ћемо те заувијек носити у нашим срцима и 
мислима, јер они које волимо не одлазе, свакодневно су 
поред нас, увијек у близини, увијек вољени.
Милорад и Милена 14175

Дана 17.10.2020. године навршава се 40 дана откад није са 
нама наш вољени

МАРКО ПЕКИЈА
Срца су наша тврђава у којој си увијек био и увијек ћеш бити 
безбједан, чуван с љубављу, топлином, њежношћу и добротом 
коју си нам несебично пружао. Твој полет и невјероватан дар 
да породицу и пријатеље подржиш, обрадујеш и усрећиш 
давали су нам крила и испунили наш живот осмијехом, 
радошћу и незаборавним успоменама.
Хвала за све.
Воле те, тугују и не заборављају
Калина, Тања и Милан 14175

Навршава се 40 дана од смрти нашег 
драгог

МАРКА ПЕКИЈЕ

Дана 17.10.2020. одржаћемо помен на 
гробљу Пашинац у 11 часова те позивамо родбину, пријатеље и 
комшије да нам се придруже.
Мајка Винка, брат Данко и стриц Горан 14177

Дана 21.10.2020. године 
навршава се пет година 

од смрти оца и деде

БОШКА БОЛЕТА 
РАТКОВИЋА

Вријеме и ријечи не могу 
умањити бол и тугу за 
тобом.
Твоја кћерка Божана и 
унук Стефан Симић14163

СТАКА ЗЕКАНОВИЋ
(1956 - 2020)

Драга наша сестро, сваки дан је све тежи и 
тежи без тебе. Знала си колико те волимо, 
али никад нећеш сазнати колико нам недо-
стајеш.
Остаћеш вјечно вољена и незаборављена у срцима твојих сестара.
Нада Лончар и Радана Кадунић са порoдицама

14166

СТАКА 
ЗЕКАНОВИЋ

(16.04.2020 - 16.10.2020)

Заувијек у нашим 
срцима.

Рената и Рики
14167

Дана 20.10.2020. године проћи ће девет 
тужних година откада је престало да куца 

срце вољеног мужа и оца

ДРАГОЉУБА ТАДИЋА
Једини наш, ни након девет година, врије-
ме није ублажило бол, нити ишта може 
попунити празнину која је остала у нашим 
животима након твога одласка. Недостаје 
нам твој оптимизам, простодушност, једно-
ставност и подршка коју си нам несебично 
пружао у свему. Нека твоја добра душа 
нађе мир и спокој уз помоћ анђела.
Воле те твоји: супруга Ана и син Драги

14173

Дана 17.10.2020. навршава се 40 
дана од смрти нашег драгог супруга, 

оца, дједа и прадједа

МАРКА ГАКОВИЋА
(1929 - 2020)

У суботу, у 10.30 часова, на Градском 
гробљу у Приједору одржаћемо 
помен.

Ожалошћена породица

14168

Дана 22.10.2020. године навршава 
се 40 тужних дана од смрти сестре

БОЖАНКЕ (Рељић) 
МАЈКИЋ

(1947 - 2020)
Љубав и сјећање на тебе заувијек је 
у нашим срцима.
Ожалошћени: брат Драгоја са 
породицом

14170

Дана 22.10.2020. године навршава се 
40 тужних дана од смрти моје мајке

БОЖАНКЕ (Рељић) 
МАЈКИЋ

(1947 - 2020)
Мајчице мила, маки мој, недостајеш 
нам много!
У четвртак, 22.10.2020. године у 11 
часова посјетићемо њену вјечну кућу 
на гробљу Пашинац.
Ожалошћени: кћерка Љиљана са 
породицом 14170
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СпортСпорт

Припремиo: З. Јелић

Нa сjeвeру Итaлиje, у грa-
ду Бeлуну, прoтeклoг ви-
кeндa oдржaн je Свjeтски 
пaдoбрaнски куп, гдje сe 
oкупиo диo свjeтскe eлитe 
у дисциплини скoк нa циљ. 
Нaступилo je 18 eкипa, 
90 тaкмичaрa, кojи су oд-
мjeрили снaгe нa jeдинoм 
oдржaнoм, oд плaнирaних 
шeст oвoгoдишњих свjeт-
ских купoвa. Пaндeмиja 
je и у случajу пaдoбрaн-
ствa oдрaдилa свoje, кao 
и кoд других спoртoвa, 
пa су сви oстaли купoви 
првo пoмjeрaли тeрмин 
oдржaвaњa, a нa крajу 
су и oткaзaни. Нa тaкми-
чeњу у Итaлиjи нaступиo 
je и Синишa Вуjaкoвић, 
рeпрeзeнтaтивaц Aустриje, 
стaндaрдни првoтимaц 
Aeрoклубa „Приjeдoр“ и 
aустриjскe eкипe „ФС Кeрн-
тeн“. Нajтрoфejниjи БиХ 
„циљaш“ биo je приjaвљeн 
у eкипи мaтичнoг клубa из 
Клaгeнфуртa, aли му сe 
тим, из рaзлoгa у дирeктнoj 
и индирeктнoj вeзи сa пaн-
дeмиjoм, пoсљeдњих дaнa 
прeд Свjeтски куп буквaл-
нo рaспao. Истa судбинa 
зaдeсилa je и дoмaћи 

„Фритим Итaли“, шaмпиoн-
ску eкипу из свjeтскoг врхa 
у oвoм спoрту, сaстaвљeну 
oд стaрих мajстoрa пaдo-
брaнскoг спoртa. Итa-
лиjaнскa eкипa пoнудилa 
je мjeстo Вуjaкoвићу, кoje je 
oн бeз мнoгo двoумљeњa 
прихвaтиo. Пoкaзaлo сe 
дa je тo билa дoбитнa кoм-
бинaциja, будући дa je eки-
пa oсвojилa брoнзу. 
- To je зa мeнe билa вeли-
кa чaст, aли истoврeмeнo 
и вeликo психoлoшкo 
oптeрeћeњe. Taкмичиo 
сaм сe ja и рaниje у jaким 
eкипaмa: „Приjeдoр“, 
„Aквaлајф Грaц“, рeпрeзeн-
тaциjу Aустриje... Aли сaм 
тaдa биo у пунoj трeнaжи, у 
фoрми, сaмoпoуздaн. Oвaj 
пут нисaм имao ништa oд 
тoгa, a уз свe тo скaкao сaм 
и нa нajтeжeм мjeсту, кao 
вoђa eкипe, штo je дoдaтнa 
oдгoвoрнoст. Бићe дa мe 
шaмпиoнски мeнтaлитeт 
слaвнe eкипe дoдaтнo мo-
тивисao и нaтjeрao дa пру-
жим трeнутни мaксимум - 
рeкao нaм je Вуjaкoвић.
Нa крajу je првa билa eки-
пa Вojскe Њeмaчкe, изa 
њих je билa прoфeсиoнaл-

нa eкипa „ПД Фaктoри Tим“ 
из Итaлиje, a трeћи „Фри-
тим Итaли“. 
Oвo je биo први пут у 
истoриjи Свjeтскoг купa дa 
je jeднa aмaтeрскa eкипa 
oсвojилa пeхaр, a први пут 
у истoриjи приjeдoрскoг и 
БиХ пaдoбрaнствa jeдaн 
дoмaћи тaкмичaр пoпeo сe 
нa пoбjeдничкo пoстoљe у 
eкипнoj кoнкурeнциjи oвoг 
прeстижнoг тaкмичeњa.
- Вeћ сам имao ту привилe-
гиjу дa jeднoм у кaриjeри 
oсвojим вицeшaмпиoн-
ску титулу нa Свjeтскoм 
купу, у пojeдинaчнoj, 
мaстeр-кaтeгoриjи, aли o 
пoбjeдничкoм пoстoљу у 
eкипнoj кoнкурeнциjи ни-
кaдa нисaм ни сaњao. И 
eтo, стицajeм oкoлнoсти 
и ирoниjoм судбинe, бaш 
у oвoj, и зa мeнe привaт-
нo и зa свe спoртистe, и 
зa чoвjeчaнствo црнoj гo-
дини, пoсрeћиo ми сe тaj 
истoриjски успjeх - рeкao je 
Вуjaкoвић, кojи je у мaстeр-
кaтeгoриjи зaузeo 11. a у 
гeнeрaлнoj кoнкурeнциjи 
21. мjeстo.

ФК “Рудaр Приjeдoр”
 ПOБJEДA ЗA ВРХ TAБEЛE

Свjeтски пaдoбрaнски куп
 ВУJAКOВИЋ НA 

ПOБJEДНИЧКOM ПOСTOЉУ

“Рудaр Приjeдoр”, рe-
зултaтoм 2:0, пoбиjeдиo 
je „Љубић“ у утaкмици 
дeсeтoг кoлa Првe лигe 
Рeпубликe Српскe. Дoмaћa 
eкипa oд пoчeткa je билa 
дoминaнтниja и ствaрaлa 
je приликe, a први пoгoдaк 

пoстижe Ивeтић у 42. ми-
нути, и тo из слoбoднoг 
удaрцa. Пeчaт нa пoбjeду 
стaвиo je кaпитeн Нeмaњa 
Пeкиja, кojи je глaвoм сaв-
лaдao гoлмaнa Кнeжeвићa 
у 88. минути сусрeтa. 
- Билa je oвo jeднa oд 

нaших бoљих утaкмицa. 
Oбjeктивнo глeдaнo, пoрeд 
двa пoстигутa гoлa, мoгли 
смo пoстићи joш пeт-шeст. 
Meђутим и дaљe имaмo 
прoблeм сa рeaлизaциjoм. 
Истo тaкo, ни тeрeн нaм 
ниje ишao нaруку. Aли 
билo je тo дoбрих 90 ми-
нутa утaкмицe - oцjeнa je 
шeфa Стручнoг штaбa “Ру-
дaрa” Бoрисa Сaвићa.
Oвим триjумфoм “Рудaр” 
сe пoпeo нa прву пoзициjу 
нa тaбeли, сa 21 oсвoje-
ним бoдoм. Другoплaси-
рaнa je eкипa “Лeoтaрa”, 
сa двa бoдa зaoстaткa, бу-
дући дa je трeбињски тим 
oдигрao нeриjeшeнo (2:2) 
сa “Сутjeскoм”. У нaрeд-
нoм кoлу “Рудaр” идe нa 
гoстoвaњe кoд “Пoдрињa” 
из Jaњe.

Рукoмeтaшицe “Mирe” 
убjeдљивo су триjум-
фoвaлe у другoм кoлу 
Прeмиjeр лигe БиХ, пo-
биjeдивши eкипу “Хрaн-
сицe” рeзултaтoм 47:27.  
Приjeдoрчaнкe су у пoт-
пунoсти oпрaвдaлe улoгу 
фaвoритa, будући дa je 
“Хрaсницa” пoврaтник у 
прeмиjeрлигaшкo друшт-
вo. Првoм oвoсeзoнскoм 
пoбjeдoм зaдoвoљнa je 
Jeлeнa Mутић, кaпитeн 
“Mирe”.
- Пoчeтaк утaкмицe je биo 
нaпeт, сa дoстa прoпуштe-

них “зицeрa”. Aли свe сe нa 
крajу пoслoжилo. Jaкo ми 
je дрaгo штo je свaкa нaшa 
игрaчицa дoбилa прилику 
дa зaигрa и свe су тo нa 
прaви нaчин искoристилe - 
рeклa je Mутићeвa.
Дa пoчeтaк мeчa ниje биo 
идeaлaн, смaтрa трeнeр 
приjeдoрских рукoмeтaши-
цa Дaркo Глигoрeвић, aли 
нaпoмињe дa je кaсниje 
свe дoшлo нa свoje, тe дa 
je зaдoвoљaн oним штo су 
пружилe млaђe игрaчицe.
- Билo je нeких грeшaкa 
у првoм пoлуврeмeну, 

aли смo и тaд успjeли дa 
нaпрaвимo прeднoст oд 
12 гoлoвa. У другoм пoлув-
рeмeну дaли смo шaнсу 
и млaђим игрaчицaмa. 
Врлo сaм зaдoвoљaн кaкo 
су пaрирaлe “Хрaсници” - 
изjaвиo je Глигoрeвић.
У нaрeднoм кoлу “Mирa” 
идe нa гoстoвaњe у Љу-
бушки, гдje их дoчeкуjу 
рукoмeтaшицe “Извиђaчa”, 
кoje у двa oдигрaнa кoлa 
имajу jeдaн пoрaз и jeдну 
пoбjeду. 

БК “Кoзaрa”
ЛУКИЋ НA 

СВJETСКOM 
ПРВEНСTВУ У 

AУСTРИJИ

ЖРК “Mирa”: 
ДВAДEСET ГOЛOВA ПРEДНOСTИ 
ЗA ПРВУ OВOСEЗOНСКУ ПOБJEДУ

Приjeдoрски бициклистa Синишa Лукић нaсту-
пиo je нa Свjeтскoм првeнству у брдскoм бици-
клизму, кoje je oдржaнo у Лeoгaнгу у Aустриjи. 
Лукић je, кao jeдини рeпрeзeнтaтивaц Бoснe и 
Хeрцeгoвинe нa шaмпиoнaту свиjeтa, нaступиo 
у jуниoрскoj кoнкурeнциjи у дисциплини HCO 
(Cross-Country Olympic). Oн je крoз циљ прoшao 
кao 75. у вeoмa jaкoj кoнкурeнциjи. Tркa je вoжeнa 
у изузeтнo тeшким услoвимa, тaкo дa нeкoлицинa 
тaкмичaрa ниje успjeлa ни дa je зaврши. Овo је 
биo први нaступ Лукићa нa Свjeтскoм првeнству.

ФК “Oмaрскa“ 
УЧВРСТИЛИ СЕ НА ВРХУ ТАБЕЛЕ

Побједом од 2:1 над „Је-
динством“ у дербију дестог 
кола, „Омарска“ је учвр-
стила позицију на врху та-
беле Друге лиге Републике 
Српске - група Запад. До 
првог гола у овом окршају 
дошла је екипа из Жера-
вице, голом Јањића у 11. 
минути. Након тог домаћа 
екипа остаје  без једног 
играча, када је Петровић 
добио црвени картон због 
негодовања и псовања. 
„Омарска“ је вршила при-
тисак, али у првом полув-
ремену није искористила 
предност играча више. До 
изједначења је дошло по-
четком другог полувреме-
на, тачније у 51. минути, 
а стријелац за „Омарску“ 
био је Панић. Гол за пре-

окрет, а ипоставиће се 
и за побједу, постигао је 
Романић у 65. минути. Са 
овим тријумфом „Омарс-
ка“ има 23 освојена бода, 
три више од другопласи-

раног „Јединства“. У једа-
наестом колу Омаршчани 
дочекују „Слободу“ из Мр-
коњић Града.

Прoтeклoг викeндa у Бaњaлуци 
je oдржaн 17. Интeрнaциoнaлни 
кaрaтe куп “Бaњa Лукa 2020”, нa 
кojeм je нaступиo и Кaрaтe клуб 
“Шoдaн”. Приjeдoрски кaрaтисти 
oсвojили су шeст мeдaљa, oд 
чeгa су чeтири билe злaтнe, a 
двиje срeбрнe. Злaтнe мeдaљe 
су oсвojили Вук Вукић у двиje тe-
жинскe кaтeгoриje, тe Никoлинa 
Дрaгojeвић и Никoлa Узeлaц. 
Срeбрни су били Зoрa Mрђa и 
Maркo Mиoдрaгoвић. Пoрeд тoгa, 
млaдoм Вукићу припaлa je ти-
тулa нajуспjeшниjeг тaкмичaрa 
нa Kупу.

КК “Шoдaн” 
ШEСT 

MEДAЉA У 
БAЊAЛУЦИ

Приједорчанин у свјетском врху
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Здравље Огласи

Стрес се може дефинисати као 
одговор вашег тијела на спољ-
не притиске које доживљавате 
у свакодневном животу. Зато 
често жаргонски кажемо да гдје 
год да се окренемо, стрес је 
присутан. Па шта тачно можете 
учинити да ограничите његов 
негативни ефекат на Вас?
Плакање: Иако можда звучи 
необично, плакање је здраво и 
помаже  уклањању стреса.
Смијех: Кажу да је смијех нај-
бољи лијек, а у случају стреса 
то заиста јесте. Постоји низ 
физиолошких ефеката смијеха, 
укључујући  смањење хормона 
стреса и повећање допамина 
и других хемијских реакција 
укључених у срећу.
Смањите конзумирање ме-
дија: Покушајте да не читате 
или слушате сензационали-
стичке вијести. Ограничавање 
приступа негативним „вијести-
ма“ у Вашем животу може Вам 

помоћи да смањите ниво стре-
са.
На послу напустите свој сто 
или простор у којем радите: 
Физички се удаљите од рад-
ног стола и дозволите себи да 
дубоко удахнете и издахнете. 
Покушајте да се концентрише-
те на ритам дисања. Ово је јед-
ноставна техника медитације, а 
такође је ефикасна у смањењу 
нивоа стреса.
Разговарајте с неким: Разго-
вор са неким о вашем стресу 
може Вам помоћи да смањите 
ниво стреса.
Напните и ослободите ми-
шиће: Да ли сте знали да ћете 
напрезањем и ослобађањем 
мишића у тијелу ослободити 
своје тијело стреса? Системат-
ски напните, задржите и затим 
отпустите мишиће у тијелу; по-
чевши од главе, а затим се спу-
стивши на ноге. Док дођете на 
прсте, требали бисте се осјећа-

ти опуштеније.
Искључите телефон и рачу-
нар: Покушајте одвојити само 
неколико минута за себе и јед-
ноставно не радити ништа.
Доживите оргазам: Било са 
неким другим или сами, орга-
зам ће смањити ниво стреса и 
осјећаћете се боље.
Изађите из главе и уђите у 
своје тијело: Изађите напоље 
и проведите вријеме у природи, 
у парку, на планини - гдје год да 
се налазите, а да то није рад-
но мјесто или неко друго мје-
сто гдје сте изложени стресу. 
Избацивање себе из главе даје 
вашем мозгу одмор од свакод-
невног рада и олакшава фоку-
сирање и јасније размишљање 
када се вратите.
Наравно да можете да практи-
кујете неке друге ствари или 
активности за које од раније 
знате да Вас опуштају. Оно што 
посебно важно нагласити је да 
је Ваш «издувни вентил“ само 
Ваша ствар и јако је битно да 
на њега не заборавите. Однос-
но, шта год да одаберете, тре-
бало би да то редовно практи-
кујете.
Испробајте неке од ових савје-
та за ублажавање стреса и 
погледајте да ли имате разли-
ке. Коначно, ако сте забрину-
ти због ефекта нивоа стреса 
у Вашем животу, разговор са 
психотерапеутом сигурно може 
помоћи.

Психолошко савјетовалиште 
„Психолуминис“

Како побиједити стрес?

СМИЈЕХ НАЈБОЉИ ЛИЈЕК
Да ли осјећате да сте под константним стресом? Ако 
сте одговорили са „да“, ево неколико једноставних 
начина за смањење стреса, на које можда нисте ни 
помислили, како би вам помогли у вашем ужурба-
ном животу, а које вам предлаже психолог и сис-
темски породични психотерапеут Маја Зорић.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 Обавјештава се јавност да је завршен јавни увид на Нацрт 
зонинг плана подручја посебне намјене сјеверозападног дијела урбаног 
подручја Приједора 

          У складу са чл. 48. став (5.) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Сл. гласник РС“ бр. 43/13, 106/15 и 3/16) по разматрању примједби, 
приједлога, сугестија и мишљења који су достављени током јавног 
увида и заузимања ставова носиоца израде по истим, организује се 
јавна расправа којој могу присуствовати сва заинтересована лица.  
 
          Јавна расправа ће се одржати дана 21.10.2020. године у 12,30 
сати у Великој сали зграде Градске управе Града Приједора. На јавну 
расправу обавезно се позивају представници носиоца припреме, 
носилац израде и овлашћени стручни представници органа и правних 
лица који газдују комуналном и енергетском инфраструктуром или 
је у њиховом дјелокругу област повезана са природом Плана (према 
Одлуци бр. 06-363-6/18 од 21.05.2020. год.), те чланови Савјета Плана. 

Позивају се и сва остала заинтересована лица да узму учешћа у 
овој расправи.  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

 „Нискоградња Марјановић“ д.о.о. Приједор расписује 
конкурс за пријем радника на неодређено вријеме следећих 
профила:

1. Дипломирани инжењер грађевинарства, 2 извршиоца. 
Доставити копију дипломе о завршеном школовању. 

2. Грађевински техничар, 2 извршиоца. Доставити копију 
дипломе о завршеној школи. 

 Оглас остаје отворен до 13.11.2020. године. 
 Све информације можете добити сваким радним даном 
08-15 часова.

 Контакт особа: Маја Вујасин;
 Тел: 052/372-112, 065/836-279

 Пријаве доставити лично или путем поште на адресу 
Иве Андрића бб, Гомјеница, Приједор или на e-mail адресу: 
niskogradnjamarjanovic3@gmail.com

Директор:
Горан Марјановић

Регионално Удружење дистрофичара Приједор као пружалац услу-
га персоналне асистенције за особе са физичким и сензорним ош-
тећењима у Сервису за персоналну асистенцију Приједор, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ
За посао персоналног асистента

Услови:
 • Пол: женски/мушки
 • Године старости: од 25 до 50 година
 • Основна или средња стручна спрема
 • Да је кандидат на евиденцији незапослених
 • Траже се извршиоци за Град Приједор

Опис послова:
 • Пружаоци услуга персонални асистенти за особе са инва-
лидитетом помажу особама са моторним и сензорним оштећењи-
ма у обављању свакодневних активности као што су: одржавање 
личне хигијене, облачење и пресвлачење, храњење и одлазак на 
посао/факултет, друштвене активности и сл.

Од Вас очекујемо:
 • Учешће у обукама које ће се организовати за заинтересо-
вана лица која се јаве на Јавни позив. Кандидати који прођу успјешно 
обуку биће примљени на плаћени пробни рад у трајању од три мјесе-
ца послије којег је могуће запослење.
 • Одговоран однос према послу, спремност за учење нових 
вјештина, без предрасуда према особама са инвалидитетом, спрем-
ност за заједнички рад са корисником.
 • Кандидати и кандидаткиње са возачком дозволом и искуст-
вом у раду са особама са инвалидитетом (волонтирање у организа-
цијама особа са инвалидитетом, сарадња и сл.) ће имати предност.

Нудимо вам:
 Добру радну атмосферу, динамичан и разноврсан посао, 
редовна примања (плус превоз), добре радне услове (слободне ви-
кенде, плаћен годишњи одмор, осмочасовно радно вријеме).

 Јавни позив за пријем радника је отворен до 23.10. 
2020. године.

 Своје пријаве можете послати маилом на адресу 
rudprijedor@gmail.com или поштом на адресу:

Регионално Удружење дистрофичара Приједор, 
Краља Александра бб

Додатне информације на телефон 052/226-757.

Пријава треба да садржи:

 1. Биографију,
 2. Копију личне карте,
 3. Копију дипломе,
 4. Копију возачке дозволе (уколико је кандидат посједује)



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.

Козарски вјесник
Издаје: Информативно-пословни центар “Козарски вјесник” Приједор
Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован 
код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.
године. 
Излази сваког петка
Директор и главни и одговорни уредник: Зоран Совиљ 
Редакција: Милан Богун, Мира Згоњанин, Тања Мандић (главни и одговорни 
уредник РТВ Приједор), Мирјана Шодић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, 
Зоран Јелић, Бранка Дакић
Техничка припрема: Силвија Дејановић, Радмила Радиновић, Миле Станар

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 
234-442, служба малих огласа 211-575, рачуноводство и маркетинг 232-863, 
техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 
211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.
Цијена примјерка одштампана на “глави” Листа
Претплата: Све информације о претплати на Лист на телефоне 211-575 и 
232-863
Рукописи и фотографије се не враћају
Жиро рачун: НЛБ банка АД Филијала Приједор
ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за “Козарски вјесник”)
Штампа: “Дневне Независне новине” 
За штампу: Александар Копања, директор
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ОДБОРНИЧКА ЛИСТА 
ГО ДЕМОКРАТСКОГ НАРОДНОГ САВЕЗА ПРИЈЕДОР

Рођен 1962. године у Љубији, основну 
школу и Машинску техничку школу 
завршио је  у Приједору, а Машински 
факултет у Бањој Луци и стекао звање: 
дипломирани инжењер машинства. 
Учесник је Одбрамбено-отаџбинског рата 
и ратни војни инвалид.
Градоначелник Приједора је од 2016. 
године.
Ожењен је и отац троје дјеце.

Миленко Ђаковић

Специјалиста педијатар и породични љекар
Рођена 1960. године у Омарској. Завршила Медицински 
факултет у Загребу, а специјализацију у Бањој Луци.
Од 2010. године је директор ЈЗУ Дом здравља Приједор.
Мајка једног дјетета.

Примаријус др Славица Поповић

Pођен 1983. године у Бањој Луци гдје је и завршио 
Архитектонско- грађевински факултет и стекао звање 
дипломираног инжењера архитектуре. Запослен је у градској 
управи Приједор гдје обавља послове начелника Одјељења за 
саобраћај,комуналне послове и заштиту животне средине и 
имовинско стамбене послове.

Златко Ритан

Рођена 1975. године у Приједору. На Филолошком факултету у 
Бањој Луци стекла звање професора српског језика и 
књижевности. Од 2008. године обавља функцију директора ЈУ 
Основна школа “Јован Цвијић” у Брезичнима. Одборник ДНС-а у 
Скупштини града Приједора. 
Удата, мајка двије кћерке.

Оливера Брдар - Мирковић

Рођен 1982. у Приједору. Медицински факултет у Бањој Луци завршио 
2008. године. Магистрирао на Медицинском факултету у Бањој Луци 
2018. године. Запослен у ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор 
као специјалиста интерне медицине, субспецијалиста 
гастроентерохепатолог, шеф интерног одјсека на Интерном одјелу. 
Одборник  ДНС-а у Скупштини града Приједора.  Ожењен, отац двоје 
дјеце.

Др Горан Предојевић

Рођена 1971. године у Босанском Новом. Дипломирала на 
Филолошком факултету у Београду, одсјек германистике. На 
истом факултету је завршила и мастер студије. Тренутно врши 
функцију в.д. директора Угоститељско-економске школе. Стални 
је судски тумач за њемачки језик. Одборник ДНС-а у Скупштини 
града Приједора. Удата, мајка двоје дјеце.

Валентина Совиљ

Рођен 1990. године у Приједору. Живи у Омарској.
Запослен у Градској управи Приједор.
Тренутно обавља функцију генералног секретара ФК Омарска те 
делегата на Првој лиги Фудбалског савеза Републике Српске.

Дејан Здјелар

Магистар шумарских наука, рођен 1968. године.
 Запослен у Националном парку „Козара“ од 2001. године, гдје 
више година обавља функцију директора. Предсједник 
Планинарског друштва“Клековача“.
Учесник је Одбрамбено-отаџбинског рата.
Ожењен је и отац двоје дјеце.

Драган Ромчевић

Рођена 1961. године у Козарској Дубици. Управну школу 
завршила у Приједору и стекла звање управни техничар. 
Запослена у породичној фирми ВБ ПРОГРЕС д.о.о.у Приједору.
Одборник ДНС-а у Скупштини града Приједора.
Удата, мајка двоје дјеце.

Дренка Башић

Дипломирани економиста, рођен 1974. године у Приједору. 
Запослен у ЈУ Центар за социјални рад у Приједору као шеф 
Одсјека дјечије заштите. Одборник ДНС-а у Скупштини града 
Приједора. Истакнути члан Шаховског клуба „Рудар – Приједор“.  
Учесник Одбрамбено-отаџбинског рата.
Ожењен, отац двоје дјеце.

Игор Јаворић

Дипломирани економиста
Обавља функцију начелника Одјељења за финансије у Градској 
управи Приједор у четвртом мандату. Политички је ангажована од 
1997. године и један је од оснивача и чланова СНС-а, а потом и 
ДНС-а од 2000. године. Секретар је Регионалног одбора ДНС-а 
Приједор и члан Главног одбора ДНС-а од оснивања.

Биљана Малбашић

Рођен 1953. године у Бусновима. Завршио Вишу хемијску школу 
и школу за производњу ракије и вина.
Власник предузетничке радње за производњу ракије „Ракија 
Радановић“ . Одборник ДНС-а у Скупштини града Приједора .
 Ожењен, отац двоје дјеце.

Бране Радановић

Дипломирани политиколог, рођена у Приједору 1966. године. 
Директор је ЈУ Машинске школе. Активан учесник Одбрамбено- 
отаџбинског рата. Потпредсједница је Одбора жена ДНС-а 
Приједор и предсједник МО ДНС Горњи Орловци. 
Члан Градског одбора ДНС-а Приједор.

Дијана Шобот

Дипломирани правник, рођен 1979. године у Сарајеву. Запослен 
је у Министарству управе и локалне самоуправе Републике 
Српске .
Члан је Демократског народног савеза од 2009. године
Ожењен, отац двоје дјеце.

Огњен Обрадовић

Рођен 1975. године у Приједору. Дипломирани економиста, 
запослен у Mtel а.д. Бања Лука, као регионални координатор 
продаје. Учесник Одбрамбено- отаџбинског рата.
Члан ДНС од 2006. године, предсједник МО Приједор 2, 
координатор Рејона 2, члан Предсједништва и Градског одбора 
ДНС Приједор.

Младен Радишић

Дипломирани санитарни инжењер, рођена 1975. године у 
Земуну. Запослена у ЈЗУ Дом здравља Приједор.
Члан Председништва Републичке организације жена ДНС-а као 
координатор Регије Приједор. У ГО ДНС Приједор је члан Градског 
одбора, секретар Одбора жена ГО ДНС Приједор и члан 
Предсједништва жена.  Удата, мајка двије кћерке.

Сандра Кусоњић

Дипломирани инжењер специјалиста рачунарства и 
информатике, рођен 1973. године у Приједору. Запослен у ЈЗУ 
Дом здравља Приједор. Предсједник је Мјесног одбора ДНС-а 
Горња Ламовита, члан Предсједништва и Градског одбора 
Приједор. Такође члан Регионалног одбора Приједор и Главног 
одбора ДНС-а Републике Српске. Ожењен отац двоје дјеце.

Далибор Лајић

Рођена 1975. године у Њемачкој. Запослена у Топлана а.д. 
Приједор као технички секретар и портпарол. Члан ДНС од 2005. 
године, секретар и предсједник Актива жена МО Приједор 
центар. Члан Удружења Нада, НВО FORDZ, Скупштине СКУД „Др 
Младен Стојановић“ и Републичког одбора Савеза синдиката РС.

Милена Марић - Цигановић

Инжењер машинства, рођен 1953. године у Бањој Луци. 
Пензионер са чином мајора полиције. Носилац многих 
друштвених одликовања и признања: Медаље рада, Медаље 
заслуга за народ, Ордена Милош Обилић. Предсједник Савјета 
Борачке организације МУП СЈБ Приједор. Члан Предсједништва и 
Главног одбора ГО ДНС Приједор.
Ожењен, отац два сина.

Ранко Јаковљевић

Мастер економије, рођен 1990. године. Завршио Економски 
факултет у Бањој Луци. Радно искуство у Калцедонија Bytres d.o.o 
Приједор

Јадран Рашић

Рођена 1987.године у Љубљани. Магистар психологије, 
запослена у ЈУ Центар за социјални рад у Приједору. Когнитивно 
бихејвиорални психотерапеут под супервизијом. Предсједник 
Актива младих МО ДНС и замјеник предсједника МО ДНС Тукови.

Зора Марјановић

Рођен 1960. године у Приједору. Савјетник министра у Влади 
Републике Српске. Одликован је Орденом Милоша Обилића, 
пуковник ВРС, РВИ. Био је предсједник Борачке организације РС, 
посланик у Народној скупштини РС и посланик у Парламентарној 
скупштини БиХ.
Ожењен, отац троје дјеце.

Борислав Бојић

Рођена 1974. године у Приједору. Звање професора разредне 
наставе стекла на НУБЛ у Бањој Луци 2013. године. Запослена у ЈУ 
ОШ „Бранко Ћопић“ у Приједору.
Члан ДНС од 2008. године.

Славица Варсаковић

Рођен 1977. године у Приједору, гдје је завршио Електротехничку 
школу. Члан је ДНС од 2005. године. Предсједник МО ДНС Доњи 
Орловци.

Бојан Врањеш

Професор историје и латинског језика, рођен 1978. године. 
Запослен у Гимназији Свети Сава  Приједор. Културни радник и „ “
прегалац, посебно на пољу културног аматеризма и очувања 
традиције.
Ожењен, отац двоје дјеце.

Дејан Карлица

Рођена 1959. године. Професионални угоститељ.
Удата, мајка двоје дјеце.

Милена Пејић

Рођен 1993. године у Приједору. Дипломирани инжењер 
шумарства, запослен у ЈКП  Комуналне услуге  а.д. Приједор.

Рођена 1970. године у Мркоњић Граду.
Ради у ЈЗУ Дом здравља у Приједору као референт наплате.
Волонтер Црвеног крста и волонтер Удружења Анемона.
Члан ДНС од оснивања.
Удата, мајка троје дјеце.

Рада Растока

Радован Ђаковић

Пензионер
Рођен 1958. године у Средњој Ламовитој. Завршио Саобраћајну 
школу у Загребу. Као отправник возова радио у Омарској све до 
пензионисања. Члан ДНС од оснивања и одборник у једном
мандату.
Ожењен, отац троје дјеце.

Драгомир Гаврановић

Рођен 1977. године у Приједору. Завршио Високу школу за 
економију и информатику. Оснивач и секретар Удружења воћара 
Приједор, те предсједник Управног одбора Пољопривредне 
задруге Кооперативе у Приједору. Бави се производњом воћа и 
поврћа. Запослен у Микрокредитном друштву „Таурус“ као 
руководилац експозитуре у Приједору. Ожењен, отац двоје дјеце.

Далибор Јовић

Дипломирани медицинар здравствене његе, рођена 1982. 
године у Приједору. Завршила Високу медицинску школу. 
Запослена у ЈЗУ Дом здравља Приједор.
Волонтер Удружења Анемона, члан УП КУД „Милан Егић“ 
Брезичани, Планинарског друштва „Клековача“.
Члан ДНС од 2006. године. Предсједник МО ДНС Брезичани.

Ведрана Згоњанин

Доктор медицине, рођен 1987. године у Сиску. Завршио 
медицински факултет у Бањој Луци. Запослен у ЈЗУ „Др Младен 
Стојановић“ у Приједору као специјализант абдоминалне 
хирургије.
Волонтер Црвеног крста у Приједору и Бањој Луци од 2006.  
године. Службени доктор ФК „Рудар Приједор“.

Др Бојан Радуловић

Дипломирани васпитач, рођена 1975. године у Приједору. На 
Педагошком факултету у Бањој Луци стекла звање дипломираног 
васпитача предшколске дјеце. Запослена у ЈУ Дјечији вртић 
„Радост“ Приједор, гдје тренутно обавља дужност помоћника 
директора. Члан МО ДНС Гомјеница и ГО ДНС Приједор.
Удата, мајка једног дјетета.

Татјана Марчетић

Доктор медицине, рођен 1987. године у Приједору. Завршио 
Медицински факултет у Бањој Луци. Запослен у ЈЗУ „Др Младен 
С т о ј а н о в и ћ “  у  П р и ј е д о р у  к а о  с п е ц и ј а л и з а н т 
оториноларингологије. Тренутно на стручном усавршавању из 
ОРЛ у УКЦ Бања Лука.

Др Дејан Драгишић

Економиста, завршио Београдску пословну школу- висока школа 
струковних студија. Власник ПР „Пети неплан“ које обаља 
дјелатност угоститељства, смјештаја и трговине. 

Радован Романић


