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ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА

ДРИНИЋ ПРИЈЕДОР

УСКОРО АНАЛИЗА 
ПРИЈЕДЛОГА 
МЈЕШТАНА ЗА 
ТРАСУ АУТО-ПУТА 
БАЊАЛУКА-ПРИЈЕДОР

Мирослав Крнета, 
шеф Одсјека 
Комуналне полиције

КOШAРAЦ И ПAВЛOВИЋ 
O СЛOБOДНОЈ EКOНOMСКОЈ ЗOНИ

Фoрмирaњeм oвe зoнe Приjeдoр би пoстao 
прeпoзнaтљивиjи и привлaчниjи зa инвeститoрe. 
Сaмим тим, лaкшe би сe ствaрaлa и нoвa рaднa мjeстa

"Живи живот, играј фолклор'', порука је 125 чланова 
Културно-умјетничког друштва "Омарска". Са радом су 
почели прије 12 година и још увијек уче

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА

НА СВЕ 
ПРОБЛЕМЕ И 
ПРЕГЛАСНА 
МУЗИКА

Бивши ултрамаратонац 

САНДРО СЕЛМАН 
"ЧИСТАЧ" САНЕ

КОЗАРА И 
ЉЕТИ СВЕ 
ПРИВЛАЧНИЈА 
ТУРИСТИМА



2.

ТИМ ПОВОДОМ

"Слoбoднa eкoнoмскa зoнa знa-
чи дa нa oдрeђeнoj тeритoриjи 
инвeститoр изгрaди прoизвoд-
нe кaпaцитeтe, тe дa приликoм 
увoзa сирoвинa зa прoизвoдњу 
нe плaћa ПДВ дo мoмeнтa 
плaсмaнa рoбe нa дoмaћe тр-
жиштe. Укoликo рoбу извo-
зи, ниje дужaн плaћaти ПДВ. 
Смaтрaм дa хрaбриje мoрaмo 
ући у измjeнe Зaкoнa o слoбoд-
ним зoнaмa и oмoгућити дa сe 
нe плaћa ни цaринa, a истo тaкo, 
зajeднo сa Влaдoм РС, зaгoвaрa-

ли смo измjeнe примjeнa Прa-
вилникa o ПДВ-у, у смислу 
дa кoмпaниje у слoбoдниoм 
eкoнoмским зoнaмa нe плaћajу 
ПДВ нa eлeктричну eнeргиjу, 
гaс, вoду и нeкe другe кoмунaл-
нe трoшкoвe. A, дa сe лoкaлнe 
зajeдницe oдрeкну нeких при-
хoдa oд кoмунaлних нaкнaдa",  
пojaсниo je Кoшaрaц.
Oн je нajaвиo дa ћe прeдстaв-
ници oвoг министaрствa, кao 
и прeдстaвници Влaдe РС, у 
нaрeднoм пeриoду пoсjeтити 

Приjедoр кaкo би утврдили штa 
je нeoпхoднo кaкo би сe дoбиo 
стaтус слoбoднe eкoнoмскe 
зoнe.
"Mи смo oпрeдиjeљeни дa При-
jeдoр дoбиje слoбoдну eкoнoм-
ску зoну и ту имaмo пoдршку 
министрa Кoшaрцa. Oн je рeкao 
дa ћe сe зaлaгaти дa тo тaкo 
будe, с oбзирoм дa сe Приjeдoр 
нaлaзи у нeпoсрeднoj близини 
грaницe сa Eврoпскoм униjoм", 
рeкao je Пaвлoвић.
Кoшaрaц je пoхвaлиo и oднoс 

нoвe Грaдскe упрaвe у крeи-
рaњу пoвoљнoг приврeднoг aм-
биjeнтa, ствaрaњу нoвих рaдних 
мjeстa и привлaчeњу стрaних 
инвeститoрa, дoдajући дa рeпу-
бличкe влaсти кao и Сaвjeт ми-
нистaрa тo прeпoзнajу. Билo je 
риjeчи и o унaпрeђeњу и прoмo-
циjи туристичкe пoнудe При-
jeдoрa. 
"Улoгa сaмoг министaрствa 
бићe у дoмeну присутнoсти 
мeђунaрoдних финaнсиjских 
oргaнизaциja кoje трeбa дa 

пoмoгну рeaлизaциjу oдрeђe-
них туристичких прojeкaтa у 
грaду Приjeдoру. Видљивo je дa 
Влaдa РС улaжe нaпoрe, aли дa 
нeдoстaje пaжњa мeђунaрдoних 
финaнсиjских oргaнизaциja",  
нaвeo je Кoшaрaц.
Кoшaрaц и Пaвлoвић oбишли су 
Фaбрику кeксa и вaфлa "Mирa", 
кoja je диo "Крaш" групe, тe 
слoвeнaчкo прeдузeћe "Кoлeк-
тoр", кoje имa пoгoн у инду-
стриjскoj зoни "Цeлпaк".

Речено је ово након  састанка којем су 
присуствовали представници ресорног 
министарства, града Приједора и мје-
штани ових насеља. Богољуб Иликић, 
представник мјештана Верића, Бистри-

це, Омарске и Камичана рекао је да су 
мјешатни предложили трасу ауто-пута 
која би требало да иде испод ових села 
земљиштем бивших земљорадничких 
задруга. Захвалан је надлежним који су 

им омогућили састанак како би изнијели 
своје приједлоге и задовољан понуђе-
ним рјешењима.  
"Договорили смо се да се покуша про-
наћи боље рјешење, онако како смо 
ми као представници три села Верићи, 
Бистрица и Омарска, предложили. Ја се 
надам да ће овом новом трасом, ако се 
поштују сви елементи, бити срушено три 
пута мање објеката", додао је он. 
Градоначелник Приједора, Далибор Пав-
ловић појаснио је да су мјештани пред-
ложили да траса ауто-пута буде измје-
штена јужно. Грађани су му се обратили 
за помоћ, након чега је одмах  договорен 
и овај састанак с циљем проналаска оп-
тималног рјешења. 
"Договорено је да ћемо након анализе 
Института сјести и договорити шта даље 
и у ком правцу се креће рута ауто-пута. 
Оно што је битно, не смијемо нарушити 
контуре ауто-пута, јер мора да буде она-
кав какав би требао да буде, не смије 
бити већи број порушених кућа и грађа-
ни на том терену морају да буду задо-
вољни", додао је Павловић. 
Анализа техничке могућности трасе ау-
то-пута Бањалука-Приједор коју су пред-

ложили мјештани Верића, Омарске, 
Бистрице и Камичана биће извршена у 
наредних 15 дана. Након чега ће бити до-
несено коначно рјешење.  
"Вољни смо за све оно што је оно што је 
технички могуће, удовољити грађанима, 
јер су већ разрађивали четири-пет ва-
ријанти, а не постоји ниједна варијанта 
да се објекти не сруше. Видјећемо сада 
то коначно рјешење након још једне ана-
лизе шта ћемо да урадимо, јер желимо 
изаћи у сусрет сваом човјеку који ту живи 
и гдје је могуће то ће бити ријешено", 
рекла је Сребренка Голић, министар за 
просторно уређење, грађевинарство и 
екологију РС. 
Голићева је навела да је у Верићима и 
Бистрици садашњом трасом ауто-пута 
предвиђено рушење два стамбена и че-
тири до пет помоћних објеката, док је 
у Омарској предвиђено рушење до 13 
стамбених објеката, а у Камичанима два 
стамбена објекта. Народна скупштина 
Републике Српске прије шест мјесеци 
је усвојила план парцелације ауто-пута 
Бањалука-Приједор. 

КOШAРAЦ И ПAВЛOВИЋ O ФOРMИРAЊУ 
СЛOБOДНE EКOНOMСКE ЗOНE

З. Јелић

УСКОРО АНАЛИЗА ПРИЈЕДЛОГА МЈЕШТАНА 
ЗА ТРАСУ АУТО-ПУТА БАЊАЛУКА-ПРИЈЕДОР

ПРИJEДOР БИ МOГAO ДA ДOБИJE СТAТУС СЛOБOДНE EКOНOМСКE ЗOНE. O ТOМE JE БИЛO РИJEЧИ ПРИЛИКOМ РAДНE ПOСJEТE МИНИСТРA 
СПOЉНE ТРГOВИНE И EКOНOМСКИХ OДНOСA У СAВJEТУ МИНИСТAРA БИХ, СТAШE КOШAРЦA OВOМ ГРAДУ. ФOРМИРAЊEМ OВE ЗOНE ПРИ-
JEДOР БИ ПOСТAO ПРEПOЗНAТЉИВИJИ И ПРИВЛAЧНИJИ ЗA ИНВEСТИТOРE, СAМИМ ТИМ ЛAКШE БИ СE СТВAРAЛA И НOВA РAДНA МJEСТA.

М. Згоњанин

У наредних 15 дана на терену ће бити извршена анализа техничке 
могућности трасе ауто-пута Бањалука-Приједор коју су предложи-
ли мјештани Верића, Омарске, Бистрице и Камичана, након чега ће 
бити донесено коначно рјешење. 
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Све и једна пристојна опозиција 
ради све да скине позицију с влас-
ти. И то је потпуно разумљиво. Али 
све и једна пристојна опозиција 
мора знати да је  Павароти пјевао 
у Љубији, а не у Љескарама, како то 
приликом посјете овом приједор-
ском селу рекоше прваци ПДП-а. 
"Некад је овдје пјевао Павароти, 
а данас нема ни адекватне ин-
фраструктуре", рекоше и одоше 
асфалтом. И оставише ме у више-
деценијској заблуди, пошто сам 
безрезервно вјеровала мами и 
тати да је Павароти пјевао у Љу-
бији у којој сам узгред и рођена. О 
Љескарама ни помена, тако да сад 
не знам коме вјеровати, опозицији 
или мами и тати. 
"Теренски рад" је настављен на Ма-
лом градском тргу. У  "интимној" 
атмосфери,  у вечерњим сатима и 
на отвореном, уз покоји селфи и 
паролу, причало се и о актуелним 
градским проблемима.  Дружење, 
по дружење и  ето кампањице која, 
очито је то, на овим нашим просто-
рима никад није ни стала. Или је 
из неког разлога почела прерано. 
Наравно, да не замјерам, свако 
има право да прича, да се слика и 
игра коло. До миле воље и док ноге 
држе. 
Друго је питање, а није наградно, 
мада то баш волим, да ли су "терен-
ски рад"  и предизборна кампања 
једно те исто? Не морате одмах 
одговорити, јер нема награде. И 
да, у Приједору сам својевремено 
упознала једну занимљиву групу 
људи, коју је велика нужда натјера-
ла да буду на свим збивањима гдје 
се бесплатно једе или пије. "Одред 
за свадбе и сахране", како их од 
миља зову Приједорчани, тако је 
добро информисан о том кад је ко 
умро, кад је задушни ручак, кад је 
какав политички, културни или сли-
чан скуп на ком се нешто једе или 
пије. 
И нема код тог "Одреда" преваре. 
Уредно ожале покојника, пусте и 
по коју сузу, на свадбама се ве-
селе ко најужа родбина, обично 
с "младине" стране, на политич-
ким скуповима озбиљни, одсједе 
до самог краја. Никад ниједног од 
њих нисам видјела да одлази прије 
"паљења свјетла". И њихова поли-
тика је искључиво у том контексту. 
А ни "кампања" им никад не стаје. 
Уране, не касне и рекла бих да је то 
поштено. Ако их шта може разоча-
рати, а то је да након неког, па ма-
кар и неформалног скупа, кући оду 
празног стомака, сити лаких пре-
дизборних обећања, селфија, паро-
ла и по којег колца. 
А добро знају, провјерила сам, и да 
је Павароти пјевао у Љубији. 

М. Згоњанин     

СТАВ

КОМЕ 
ВЈЕРОВАТИ, 
ОПОЗИЦИЈИ 

ИЛИ МАМИ И 
ТАТИ ?

РИJEШEНA НEУСАГЛAШEНOСT 
ПРАВИЛНИКA O НAПЛATИ ПAРКИНГA

Пaркинг сe у Приjeдoру гoтoвo циjeлу 
дeцeниjу нaплaћивao мимo зaкoнa, тврди 
прeдсjeдник грaдскoг пaрлaмeнтa Mир-
сaд Дурaтoвић. Кaкo кaжe, oд 2012. гo-
динe, пa нa дaљe, пaркинг сe нaплaћивao 
нa oснoву прaвилникa  кojи je дoниo тaд 
aктуeлни грaдoнaчeлник.
Taj прaвилник ниje биo у склaду сa Oд-
лукoм o кoмунaлним тaксaмa, кao ни сa 
Зaкoнoм o кoмунaлним тaксaмa РС, твр-
ди Дурaтoвић.
"Нa пoсљeдњoj сjeдници Скупштинe 
грaдa измjeњeнa je Oдлукa o нaплaти 
пaркинга у нaшeм грaду. Tимe смo 
нaплaту пaркирaњa и oвe зoнe дoвeли  
у нeку зaкoнску рeгулaтиву", изjaвиo je 
Дурaтoвић.
Дa je нeусaглaшeнoст пoстojaлa, 
пoтврђeнo нaм je из Oдjeљeњa зa сao-

брaћaj, кoмунaлнe пoслoвe и зaштиту 
живoтнe срeдинe и имoвинскo-стaмбeнe 
пoслoвe, aли кaжу дa je сaд свe дoвeдeнo 
у рeд. 
"Пoстojaлa je Oдлукa из 2012. пo кojoj je 
циjeнa пaркирaњa била рaзличитa у oд-
нoсу нa oнe кoje сe примjeњуjу дaнaс. 
Нaжaлoст, нeкo у прeтхoднoм пeриoду 
ниje извршиo прoмjeну тe oдлукe. Mи 
смo кoнтрoлишући дoкумeнтa увидjeли 
дa пoстojи рaзликa у циjeни и jeднoстaв-
нo смo нa зaдњoj Скупштини  тo усклaди-
ли у Зaкoнoм и Прaвилникoм o нaчину 
пaркирaњу у грaду Приjeдoру", кaжe в.д. 
нaчeлникa oвoг Одjeљeњa, Дрaгoслaв Кa-
бић.
Штo сe тичe вoзaчa, зa њих свe oстaje 
истo кaд je риjeч o циjeни. Гeнeрaлнo, 
зaдoвoљни су, мaдa смaтрajу дa у љeт-

нoм пeриoду знa бити гужвa.
"Нajчeшћe пaркирaм на паркингу кoд 
Центра за социјални рад и нe зaдржaвaм 
сe мнoгo, пa циjeнa oд пoлa мaркe или 
jeднe мaркe и ниje прoблeм. Ja сaм 
зaдoвoљaн. Љeти имa вишe пoтрeбe зa 
пaркингoм, aли мислим дa у грaду и нeмa 
прoстoрa зa тaквo нeштo. Људe мoждa 
треба вишe нaвикaвaти нa нeкe aлтeр-
нaтивнe видoвe трaнспoртa",  кaжe наш 
суграђанин Душaн Курнoгa.
Штo сe тичe нeких нoвинa кaд je пaр-
кирaњe у Приjeдoру у питaњу, oд oвe 
гoдинe пaркинг мjeстo сe мoжe плaти-
ти и путeм СMС-a, a у плaну су и нeкa 
нoвa рjeшeњa, пoпут пoстaвљaњa тaблe 
нa улaзу грaд, кoja би пoкaзивaлa брoj 
слoбoдних пaркинг мjeстa.

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ДА УЧЕСТВУЈУ У КРЕИРАЊУ 
НОВЕ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ

Скупштина града Приједора разматра-
ла је Нацрт Одлуке о измјени и допуни 
Одлуке о одређивању радног времена 
правним лицима и предузетницима који 
обављају трговачку, занатску и услужну 
дјелатност на подручју Града Приједора, 
те је донијела Закључак о усвајању Нацр-

та и стављања на званичну страницу гра-
да Приједора ради евентуланлних при-
једлога и примједби на усвојени Нацрт.
Позивају се сва заинтересована лица да 
своје приједлоге и примједбе на Нацрт 
упишу у предвиђену рубрику која се на-
лази на званичној страници Града Прије-

дора, под ознаком "Примједбе на Нацрт 
Одлуке о измјени и допуни Одлуке о 
утврђивању радног времена правним ли-
цима и предузетницима".
Рок за давање примједби и сугестија је 
31. јули 2021.године.

З. Jелић

ГУ Приједор 

Градска  управа  Приједор обавјештава грађане да  је  у току поступак  јавног оглашавања Нацрта Одлу-
ке  о  измјени  и  допуни  Одлуке о одређивању   радног  времена правним  лицима и предузетницима.
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Велики број Приједорчана до-
шао је да се вакцинише. Како 
кажу, вакцина је једини спас 
како би се пандемија потпуно 
зауставила. 
Вакцину је првог дана масовне 
вакцинације примио и Мирсад 
Дуратовић, предсједник Скуп-
штине града Приједора. Његов 
избор била је вакцина "Фај-
зер". Била је ово и прилика да 
позове све Приједорчане да се  
на вријеме вакцинишу
"Овим путем апелујем на све 
суграђане да се вакцинишу, 
како би заштитили себе и своју 
породицу. Само једним таквим 
одговорним односом можемо 
превазићи корона вирус и вра-
тити се старом начину живота", 
поручио је он.  
Из Дома здравља Приједор 
истичу да нема потребе за бри-
гу. Вакцина има довољно за 
прву дозу и за ревакцинацију. 
Сви суграђани који се јаве биће 
вакцинисани, моле се само за 

стрпљење и поштовање епиде-
миолошких мјера.
"Ове седмице смо планирали 
да дамо преко 3.000 "Фајзер" 
вакцина уколико буде још по-
требно од ресорног мини-
старства ће се тражити веће 
количине. Нису сви грађани за-
интересовани за "Фајзер", али 
имамо могућности да грађа-
ни бирају'', рекла је др Дијана 
Ђерић, помоћних директора 
Дома здравља за медицинска 
питања. 
Сљедеће седмице је ревакци-
нација грађана "Синофармом" 
19, 20, и 21. јула у првој смјени 
7.00 до 14.00 часова, а у другој 
смјени наставља се са вакцина-
цијом "Фајзером" или "Сино-
фармом" прве дозе.
Вакцинација се наставља и на-
редних дана. Предност имају 
особе старије од 65 година и 
млађе од 64 које болују од хро-
ничних болести. 

В. Нишевић

ПОЧЕЛА МАСОВНА ВАКЦИНАЦИЈА БЕЗ НАРУЧИВАЊА

Дом здравља у Новом Граду 
до краја године требао би до-
бити нови РТГ апарат и двије 
столице за стоматолошку ам-
буланту. Потврдио је ово Ален 
Шеранић, министар здравља и 
социјалне заштите Српске. Како 
каже, опрема у овој здравст-
веној установи је дотрајала и 
неопходно је да се замијени 

новом.
"Оно што је важно за Дом 
здравља јесте да ћемо обез-
биједити нови РТГ апарат, с 
обзиром да је постојећи из 
1999. године, а у овом периоду 
епидемије доста је кориштен. 
С друге стране, разговарали 
смо и о модернизације сто-
матолошке амбуланте и наба-

вићемо двије нове столице. 
Разговарали смо и о самом 
функционисању Дома здравља 
и процесу вакцинације",  иста-
као је Шеранић.
Да је Дому здравља у Новом 

Граду пријеко потребна нова 
опрема сматра и Маринко Рад-
мановић, директор ове устано-
ве.  

"Договорили смо и опрему из 
болница којима ће стићи нова 
опрема, тако да ћемо ми доби-
ти ону расходовану", истакао је 
он.
Опремањем Дома здравља ста-

новницима Новог Града биће 
омогућена квалитетнија, али и 
једноставнија здравствена за-
штита, сматра први човјек ове 

општине.
"Нашим пацијентима ћемо 
омогућити да већину прегле-
да обаве у Ноовм Граду, да не 
путују за Приједор или Градиш-
ку, као и да смање контакте са 
другим људима, те ћемо тако 
смањити негативне ефекте ви-
руса корона. Видјели смо да 
је наш Дом здравља спремно 
прихватио овај изазов, али мо-
рамо да размишљамо и о томе 
шта ће се дешавати у септем-
бру, јер је најављен нови сој 
вируса корона",  упозорава Ми-
рослав Дрљача.
На састанку је констатовано 
да су Центру за социјални рад 
у овој општини потребне нове 
просторије и на томе ће се ра-
дити у наредном периоду, по-
ручио је Шеранић. Након Но-
вог Града, Шеранић је посјетио 
Костајницу, гдје се састао са 
руководством општине и Дома 
здравља.

Б. Дакић

НОВА ОПРЕМА ЗА ДОМ ЗДРАВЉА У НОВОМ ГРАДУ

Осигураници Фонда здравст-
веног осигурања Републике 
Српске на интернет страници 
Фонда могу да провјере да ли 
је за њих израђена електронска 
здравствена картица и у којој 
пословници се налази.
"Будући да је велики број 

грађана заинтересован да 
преузме своју електронску 
картицу, могућност провјере 
на интернет страници Фонда 
значајно ће убрзати овај про-
цес, јер ће осигураници тачно 
знати у којој пословници треба 
да преузму своју електронску 

картицу", појаснила је Светлана 
Татић, руководилац приједорс-
ке Филијале ФЗО РС.
Из Фонда истичу да су елек-
тронске картице израђене на 
основу евиденција осигурани-
ка у тимовима породичне ме-
дицине.
"У случају да се деси да за неког 
осигураника није направље-
на електронска картица, он 
може у надлежној пословници 
Фонда поднијети захтјев за из-
давање електонске картице и 
у најкраћем року биће му из-
рађена", појаснили су из Фон-
да.
Картице би требало да се на-
лазе у пословницама Фонда у 
оним општинама у којима су 
осигураници регистровани и у 
тимове породичне медицине. 
Подсјећају да је прва електрон-
ска картица бесплатна.

"Електронска картица садржи 
име и презиме осигураника, 
датум рођења, идентификаци-
они број, као и број картице. 
Служи да се провјери статус 
осигурања осигураника, однос-
но да ли је уплаћен допринос 
за здравствено осигурање. Са 
њеном употребом, престаје и 
потреба овјеравања здравст-
вених књижица", наглашавају 
у Фонду.
Фонд није предвидио рокове 
за преузимање електронских 
картица, управо због актуел-
не епидемиолошке ситуације, 
те ниједно право неће бити 
ускраћено уколико осигура-
ници још нису преузели своју 
електронску картицу. Такође, 
реализатори пројекта Интегри-
саног здравственог информа-
ционог система (ИЗИС) креира-
ли су портал (www.izis.org) на 

којем се могу пронаћи корисне 
информације о самом пројекту, 
које су његове предности, шта 
је електронски картон, ко му 
може приступити и друге слич-
не информације о ИЗИС-у.

Т. Мандић

ПРОВЈЕРИТЕ ДА ЛИ ЈЕ ГОТОВА ВАША
 ЕЛЕКТРОНСКА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЦА

Прва електронска картица је бесплатна

Дом здравља Приједор започео је ове седмице масовну вакцинацију против ви-
руса корона без заказивања. Вакцинација ће се обављати на  вакциналном пун-
кту у мултифукционалној сали поред Ватрогасног дома сваким радним даном од 
9.00 до 19.00 часова, а суботом од 7.00 до 14.00 часова.

Светлана Татић: Грађани 
су заинтересовани  за 

преузимање електронских 
картица, а могућност 
провјере на интернет 
страници убрзава овај 

процес
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Најчешћи узроци насиља у 
породици су неимаштина, 
болести овисности те трајно 
нарушени породични одно-
си. Многе жртве не знају да 
имају право на бесплатну 
здравствену и правну помоћ. 
Важно је да не пропуштају 
љекарски преглед чије је до-
кументовање веома битно у 
процесуирању сваког случаја. 
Законским одредбама, пред-
виђене су новчане казне за 
оне који примијете, а не при-
јаве случајеве насиља у поро-
дици. Казне се крећу од 1.000 
до 3.000 КМ за службенике у 
образовним, здравственим и 
социјалним установама, а за 
чланове породице и остале 
грађане од 300 до 900 марака. 
"Прекршајна одговорност за 

непријављивање иде и грађа-
нима, члановима породи-
це, појединцима који имају 
сазнање да се негдје дешава 
насиље, а не пријаве га. То је 
врло значајно за подизање 
свијести о овом друштвеном 
проблему. Давно је прева-
зиђен став да је ријеч само о 
породичном проблему, јер 
изазива посљедице по ширу 
друштвену заједницу", рекла 
је Маријана Станић, социјал-
ни радник из приједорског 
Центра за социјални рад.  

Према подацима ове устано-
ве, у посљедњих пет година 
у порасту је број пријавље-
них за 10 до 15 случајева го-
дишње. Од јануара до краја 
маја ове године, пријављено 
је 46 случајева насиља у поро-
дици. За исти период 2020. та 
бројка износила је 43. 
"Није ријеч о великом по-
већању, али сваки нови случај 
значајан је сам за себе. Вео-
ма је важно поучити жртву о 
свим могућностима заштите 
коју може да добије. Све мје-
ре које се предузимају у циљу 
заштите жртве су бесплатне", 
напомиње Станићева.
Мултисекторски тим за пре-
венцију и борбу против по-
родичног и родно заснованог 
насиља чини седам субјеката 

заштите: представници По-
лицијске управе Приједор, 
приједорске болнице, Дома 
здравља, Центра за социјал-
ни рад,  актива директора 
основних и средњих школа 
те Центра "Сунце". Циљ им је 
што боља увезаност и заштита 
жртава насиља. Дио тима је и 
социјални радник из Центра 
"Сунце", Љубица Иветић.
"Годишње из ове установе 
имам до четири пријаве на-
сиља у породици. Постојање 
Мултисекторског тима нам 

пуно олакшава, јер смо уве-
зани. Ради ефикасности, слу-
чајеве пријављујемо телефо-
ном, након чега иде службена 
забиљешка која се просљеђује 
надлежним институцијама 
на даље поступање. Долази-
мо у фазу да се насиље више 
не третира као табу тема по 
принципу - не тиче ме се то, 

проћи ћу и нећу да се укљу-
чим", каже Иветићева.
У прошлој години, приједор-
ска полиција евидентирала је 
135 кривичних дјела насиља 
у породици. Повећан је број 
пријава насиља у породици, 
а један од разлога је што оно 
више није прекршај него кри-
вично дјело, рекао је Зоран 
Инђић, помоћник начелника 
Полицијске управе Приједор.  
"Лани је изречено седам за-
штитних мјера, од којих пет 

хитних: четири се односе на 
забрану приближавања и 
контактирања са жртвом на-
сиља, а једна на удаљавање 
из куће. Заштитну мјеру може 
да предложи и сама жртва. Ни 
један од седам субјеката који 
чине Мултисекторски тим не 
може појединачно бити успје-
шан, јер је насиље у породици 
специфично и вишеструко. 
Треба правовремено сви да 
поступају. Укључивање школа 
битно је због препознавања 
насиља у породици. Школски 
педагози, психолози и настав-
ници могу да прате и уочавају 
како се понашају ученици, да 
ли имају проблема или повре-
де које могу указивати да неко 
од дјеце трпи насиље, невеза-
но од тога да ли има пријава 
или не", рекао је Инђић. 
Посебно ефикасном се пока-
зала заштитна мјера забрана 

приближавања жртви насиља. 
Суд изриче мјеру, а полиција 
на терену прати да ли је се 
починилац придржава. Жр-
тве насиља су већином жене. 
Раније се најчешће пријављи-
вало насиље међу супружни-
цима, али сада је велики број 
случајева гдје дјеца врше на-

сиље над родитељима или ро-
дитељ над дјецом, подаци су 
ПУ Приједор. 
"Има и случајева гдје је су-
пруга извршила насиље над 
мужем или бившим брачним 
другом. О много чему се сад 
отвореније говори. Број еви-
дентираних случајева насиља 
у породици уопште не одра-
жава стварно стање у овој об-

ласти. Насиље се и даље не 
пријављује довољно, а стање 
на терену је много теже. По-
родица је затворена средина 
и кад се мало одшкрину та 
врата, долазимо до реалнијих 
бројки", рекао је Инђић.

ЖРТВЕ НАСИЉА ИМАЈУ ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНУ ЉЕКАРСКУ И ПРАВНУ ПОМОЋ

Д. Совиљ

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ У МНОГИМ СРЕДИНА-
МА ЈЕ ТАБУ ТЕМА И ЧЕСТО СЕ ГУРА ПОД ТЕПИХ. 
МЕЂУТИМ, ТО НИЈЕ СЛУЧАЈ С ПРИЈЕДОРОМ, 
ГДЈЕ ОД 2010. ГОДИНЕ РАДИ МУЛТИСЕКТОР-
СКИ ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ ПО-
РОДИЧНОГ И РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА. 
ТИМ ОДРЖАВА РЕДОВНЕ МЈЕСЕЧНЕ САСТАНКЕ 
ГДЈЕ РАЗМЈЕЊУЈУ ПОДАТКЕ И РАДЕ НА ШТО 
БОЉОЈ ЗАШТИТИ ЖРТАВА НАСИЉА. ВЕЋЕМ 
БРОЈУ ПРИЈАВА ДОПРИНИЈЕЛЕ СУ ЗАКОНСКЕ 
ИЗМЈЕНЕ КОЈИМА СЕ НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 
ВИШЕ НЕ ТРЕТИРА КАО ПРЕКРШАЈ НЕГО КАО 
КРИВИЧНО ДЈЕЛО.

Насиље у породи-
ци може се пријави-
ти полицији путем 
броја 122, те такозва-
ног "Плавог телефо-
на" Сигурне куће у 
Бањалуци 1264, а и 
дежурне службе при-
једорског Центра за 
социјални рад доступ-
не су 24 сата дневно.

Мултисекторски тим за превенцију и борбу про-
тив породичног и родно заснованог насиља гра-
да Приједора позвао је све субјекте укључене у 
овај тим посредно или непосредно, као и грађа-
не, да информације које евентуално имају по-
дијеле са тимом без бојазни да ће угрозити 
било чије личне податке. Тим је констатовао да 
достављање што више података може помоћи 
приликом размјене информација управо на 
редовним мјесечним састанцима тима на који-
ма се сагледава шта је која од институција које 
чине тим урадила конкретно у сваком поједи-
начном случају.
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"Људи ме заустављају и питају, хоће ли 
бити смјена у ПДП-у. Нема смјена.  Раз-
говараћу са опозиционим и партијама 
на власти, јер морамо настојати у што 
краћем временском периоду да напра-
вимо у Приједору такав амбијент да се 
квалитет живота сваког грађанина по-
бољша", рекао је Деретић. 
Иза ПДП-а су успјешно проведени уну-
тарстраначки избори у Приједору и Ро-
гатици. Пружајући подршку новоиза-
браном руководству Градског одбора 
ПДП-а Приједор, предсједник странке, 
Бранислав Бореновић истакао је пред 
Деретићем сложен посао у врло изазов-
ним тренуцима, те да не сумња да ће 

огромно искуство и мудрост коју он има 
искористити са екипом младих људи са 
много енергије.
"Спојем младости и искуства оствариће-
мо резултат који очекујемо у Приједо-
ру. А, очекујемо заиста добар резултат 
на сљедећим изборима. Ми ћемо дати 
пуну подршку новом Градском одбору у 
Приједору да у наредном периоду зајед-
но са нама спроводи политику ПДП-а", 
истакао је Бореновић.
Након Сабора, најуже руководство ове 
патрије разговарало је са Приједорчани-
ма на Малом градском тргу.

М. Шодић

МИОДРАГ ДЕРЕТИЋ НА ЧЕЛУ 
ПРИЈЕДОРСКОГ ПДП-а

Градски одбор Српске демократске 
странке Приједор обиљежио је  крс-
ну славу Свете апостоле Петра и Пав-
ла. Положени су вијенци на спомен-
обиљежје "За крст часни" погинулим 
борцима у Одбрамбено-отаџбинском 
рату, те на спомен-бисту академику 
Јовану Рашковићу, оснивачу Српске 
демократске странке.  
Маја Драгојевић Стојић, повјереник 
ГО СДС-а Приједор, истакла је да је Ср-
пска демократска странка заслужна за 
оснивање Републике Српске, као и да 
с поносом ове године обиљежава и 31 
годишњицу постојања. 
"Желим да живимо како доликује, да 
живимо у благостању, да будемо је-

дан народ цијењен широм свијета, да 
се изборимо за боље услове у РС и то 
је оно чим се ја руководим и за шта ћу 
дати све од себе", рекла је Стојићева.
Раденко Стијепић, члан Повјереништ-
ва ГО СДС-а Приједор, подсјетио је да 
је СДС прва политичка партија српског 
народа у БиХ, која је вратила српском 
народу све оно што карактерише је-
дан народ, од обичаја, традиције, кул-
туре, писма  и свега оног што је битно 
за један народ.
Чланови Градског одбора СДС-а При-
једор присуствовали су служењу Све-
те литургије у Цркви Свете Тројице, а 
уприличен је славски ручак.

П. Шпадић

ПРИЈЕДОРСКИ СДС ОБИЉЕЖИО 
КРСНУ СЛАВУ ПЕТРОВДАН

Министар рада и борачко-
инвалидске заштите Душко 
Милуновић рекао је да је 
до сада по јавном позиву 
за материјалну помоћ за со-
цијално угрожене и незапо-
слене демобилисане борце 
Војске Републике Српске 
једнократна новчана помоћ 
исплаћена за 6.120 бора-
ца, од укупно пријављених 
14.270.
Милуновић је на конферен-
цији за новинаре у Бањалу-
ци рекао да је још обрађено 
3.337 предмета у којима 
нису испуњени услови на-
ведени у критеријумима у 
јавном позиву. Он је поново 
апеловао да локалне зајед-
нице покажу озбиљност 
и убрзају процесе када је 
ријеч о рјешавању предме-
та и захтјева у вези са реа-
лизацијом јавног позива за 
једнократну новчану помоћ 
незапосленим демобилиса-
ним и социјално угроженим 
борцима из Републике Ср-
пске.
Према његовим ријечима, 
Бањалука, Приједор и Добој 
до сада носе половину нео-
брађених предмета.
Он је рекао да је Сребрени-
ца обрадила 0,7 одсто пред-
мета, Добој и Братунац по 
18 одсто, Лакташи 20 одсто, 
Лопаре 23 одсто, Бањалука 
25 одсто предмета, Козар-
ска Дубица 36 одсто, При-

једор 42 одсто, Прњавор 
43 одсто, Теслић 51 одсто, 
Источна Илиџа 55 одсто 
обрађених предмета.
Милуновић је навео да су 
општине Шипово, Шамац, 
Котор Варош и Градишка 
обрадиле више од 60 одсто 
предмета, док су више од 
90 одсто предмета обради-
ле општине Билећа, Брод, 
Власеница, Зворник, Костај-
ница, Нови Град, Петровац, 
Рогатица, Соколац, Србац, 
Трново, Угљевик, Фоча и 
Чајниче.
Овај посао у потпуности 
су завршиле општине Бер-
ковићи, Вишеград, Вуко-
савље, Гацко, Ново Горажде, 
Дервента, Доњи Жабар, 
Источни Стари Град, Источ-
ни Дрвар, Језеро, Калино-
вик, Кнежево, Крупа на Уни, 
Купрес, Љубиње, Милићи, 
Модрича, Мркоњић Град, 
Невесиње, Осмаци, Пале, 
Пелагићево, Петрово, Риб-
ник, Рудо, Хан Пијесак, Че-
линац и Шековићи.
Министарство рада и бо-
рачко-инвалидске заштите 
Републике Српске расписа-
ло је 2. априла јавни позив 
за материјалну помоћ за 
социјално угрожене неза-
послене борце Војске Ре-
публике Српске у износу од 
100 КМ.

Агенција

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ 
ДО САДА ИСПЛАЋЕНА 

ЗА 6.120 БОРАЦА

Миодраг Деретић је нови предсједник Градског одбора Патрије де-
мократског прогреса Приједор. Одлучено је то на деветом Сабору 
приједорског ПДП-а, којем је присуствовало највише руководство 
ове партије. 

Починиоци ових најтежих кри-
вичних дјела лишени су слободе 
и предати надлежном тужила-
штву, а четири лица налазе се у 
притвору. Расвјетљена су и три 
кривична дјела „Разбојништво“ 
почињена током 2018. и 2020. 
године. Из области привредног 
криминалитета евидентирано је 
38 кривичних дјела. Материјал-
на штета причињена извршењем 
ових кривичних дјела износи 
преко 2.110.000,00 КМ. Кривич-
них дјела коруптивног карактера 
евидентирана су 23, а надлеж-
ном тужилаштву поднесено је 13 
извјештаја против 17 лица. Током 
протеклих шест мјесеци на пору-
чју Полицијске управе Приједор 

евидентирано је и контролисано 
226 илегалних миграната. Еви-
дентирана су два кривична дјела 
кријумчарења људи, а подно-
шењем извјештаја Тужилаштву 
пријављена су три лица.Начелник 
Сектора криминалистичке поли-
ције Раденко Башић рекао је да је 
од укупног броја евидентираних 
кривичних дјела, 168 почињено 
по непознатом извршиоцу. Над-
лежном тужилаштву поднесено је 
418 извјештаја против 439 лица, 
од којих су 202 повратника и 10 
малољетника.  Начелник Секто-
ра полиције ПУ Приједор Марио 
Милашин рекао је да је у извје-
штајном периоду из области јав-
ног реда и мира укупно евиден-

тирано 210 прекршаја, што је за 
53% мање у односу на упоредни 
период. Из области безбједности 
саобраћаја евидентирано је 349 
саобраћајних незгода, од којих 
пет са смртним посљедицама. 
Страдали су два возача аутомо-
била, сувозач, бициклиста и пје-
шак. Полицијска управа Приједор 
током трајања туристичке сезоне 
спроводи кампању Министарства 
унутрашњих послова Републике 
Српске „Вози опрезно-путуј без-
бједно“, у оквиру које ће се конти-
нуирано вршити појачана контр-
ола учесника у саобраћају. Они су 
апеловали на све возаче да при-
ликом управљања возилом по-
штују саобраћајна правила и про-
писе, посебно када је у питању 
ограничење брзине кретања, да 
посвете пажњу техничкој исправ-
ности возила, те да не учествују у 
саобраћају под дејством алкохо-
ла. Начелник Полицијске управе 
Приједор апеловао је на грађане 
да за вријеме туристичке сезо-
не и трајања годишњих одмора, 
приликом одласка на дужа путо-
вања, посебну пажњу посвете за-
штити своје имовине, како би на 
тај начин спријечили да њихова 
имовина буде потенцијална мета 
провалника.

Т. Мандић

ЗА ПРВИХ ШЕСТ МЈЕСЕЦИ
 ЕВИДЕНТИРАНА 23 ДЈЕЛА КОРУПЦИЈЕ

На подручју које оперативно покрива Полицијска управа Приједор у протеклих шест 
мјесеци, одржано је повољно стање безбједности, изјавио је на редовној конферен-
цији за новинаре Сретоја Вујановић, начелник Полицијске управе Приједор. Укупно 
је регистровано 466 кривичних дјела, евидентирана су и расвијетљена три кривична 
дјела убиства, од којих једно тешко те једно убиство у покушају.



7.

www.kozarski.com

ОБИЉЕЖЕНА КРСНА СЛАВА 
ХРАМА У ЉУБИЈИ

Мјештани Љубије обиље-
жили су храмовну славу 
Свете апостоле Петра и 
Павла, чије име носи мјес-
на црква. Јутарњој литур-
гији, а потом и литији при-
суствовао је велики број 
Љубијанаца.
Црква је одувијек била 
мјесто окупљања, наро-
чито у мањим  срединама. 
То је уједно и мјесто гдје 
вјерници проналазе свој 

мир, поручио је мјесни па-
рох  Славољуб Кнежевић. 
"Треба да се угледамо на 
врховне апостоле. Они 
су чули и осјетили то што 
и  ми треба да осјетимо, 
да чујемо, да се одазове-
мо позиву наших свеште-
ника,  епископа, нашег 
патријарха, уопште наше 
Свете цркве која позива 
и призива своју духовну 

дјецу. Да се вратимо на 
прави пут, а то је пут љуба-
ви Јеванђеља Христовог, 
пут врлине, међусобне 
толеранције и међусобног 
поштовања", поручио је 
парох Кнежевић. 
Након служења Свете ли-
тургије, дружење вјерни-
ка настављено је уз трпезу 
љубави.

П. Шпадић

Нови Град обиљежио је Дан и 
крсну славу општине - Петров-
дан. Тим поводом одржана је 
и Свечана академија, на којој 
су појединцима и колективима, 
заслужним за развој Новог Гра-
да уруче златне и сребрне пла-
кете, признања и захвалнице. 
Златне плакете добили су ми-
нистри Сташа Кошарац и Душко 
Милуновић. Кошарац је, како је 
речено, у протеклом периоду 
показао велико интересовање 
за рјешавање проблема из-

градње одлагалишта радиоак-
тивног отпада на Трговској гори, 
док су Милуновићу Новљани 
захвални за несебично зала-
гање за борачку популацију.
"Предано радимо на оствари-
вању нашег примарног циља, 
а то је да онемогућимо да се 
на локалитету Черкезовац гра-
ди одлагалиште радиоактив-
ног отпада. Веома је значајно 
да останемо истрајни у томе, с 
обзиром да нам је приоритет 
очување животне средине и 

здравље сваког човјека", рекао 
је Сташа Кошарац, министар 
спољне трговине и економских 
односа у Савјету министара 
БиХ. 
"Сигуран сам да ћемо у наред-
ном периоду кроз пројекте које 
имамо остварити још бољу са-
радњу са Новим Градом. Ми-
нистарство рада и борачко-
инвалидске заштите биће на 
располагању и општинском ру-
ководству и невладиним орга-
низацијама, јер су у протеклом 

периоду показали да су истин-
ски борци за положај борачке 
популације", поручио је Душко 
Милуновић, министар рада и 
борачко-инвалидске заштите 
РС.
Протекла година била је тешка 
и изазовна, али у Општинској 
управи не жале се на ниво про-
изводње у предузећима и раз-
вој привреде. Било је и значај-
них инвестиција.
"Значајна средства усмјерили 
смо на побољшање инфра-

структуре. Ту прије свега ми-
слим на путну инфраструктуру, 
мостове и један дио водоснаб-
дијевања. То нам је било прио-
ритетно", истакао је Мирослав 
Дрљача, начелник општине 
Нови Град.
Дан општине Нови Град обиље-
жен је бројним културним и 
спортским манифестацијама. 
Неке од њих најављене су и за 
наредни период.

Б. Дакић

КОШАРЦУ И МИЛУНОВИЋУ ЗЛАТНЕ ПЛАКЕТЕ

СВЕЧАНО ЗА ПАВЛОВДАН У МЕЂЕЂИ
Мјештани Међеђе и њихо-
ви гости и ове године оку-
пили су се на Павловдан, 
како би прославили крсну 
славу села и мјесног храма. 
Празновање је започело 
служењем Свете литургије 
и ломљењем славског ко-
лача и литијом. 
"Ово је једина црква која је 
преживјела Други свјетски 
рат на овим просторима. Је-
дина. Овдје је 1896. године 
изграђена једна црква брв-
нара, која је 35 година слу-
жила овом народу. А, онда 
је 1931. године изграђена 
ова наша црква Светих апо-
стола Петра и Павла", рекао 

је парох демировачки Саша 
Тошановић. 
Министар Душко Милуно-
вић ове године је био кум 
славе. Уз помоћ ресорног 
министарства врши се ре-
конструкција цркве, као и 
парохијског дома.  
"Позив да кумујем је резул-
тат добре сарадње са пра-
вославним свештеником 
овдје, једног дивног човје-
ка који је недавано дошао 
у ово мјесто и за врло крат-
ко вријеме учинио много 
тога", рекао је Милуновић. 
Мјештани Међеђе истичу 
да им је драго што су се у 
великом броју окупили са 

својим комшијама и гости-
ма, на овај за њих, велики 
празник.
"Ово дружење има своју 
духовну димензију, има 
једну лијепу причу и то је 
суштина. Да се окупљамо 
и да славимо у свом селу", 
рекао је Владо Цвијић, мје-
штанин Међеђе. 
Одата је почаст погинулим 
борцима у Одбрамбено-
отаџбинском рату из овог 
краја. Служен је парастос, 
а бројне делегације поло-
жиле су вијенце на спомен-
чесму. 

М. Шодић

КРСНА СЛАВА И ДАН ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД
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Почели су радови на уређењу 
лијеве обале Сане, од плаже 
преко пута Ушћа према град-
ском мосту. 
Да је уређење обале Сане при-
јека потреба, сматрају  мјеш-
тани Тукова. "Често сам на ку-
пању овдје, а могу вам рећи да 
много омладинаца овдје дола-
зи на купање. Треба то уредити, 
потреба је велика", рекао је Зо-
ран Јефтић, предсједник Савје-
та Мјесне заједнице Тукови. 
Иницијативу поздрављају и 
они који љето проводе на Сани. 
"Наравно да треба да се уреди 
обала, како због купача, тако и 
због љепшег изгледа", каже је-
дан од купача.  
Није то само спас од врућина, 
већ уређена плажа доноси жи-
вот цијелом крају, сматра Јеф-
тић присјећајући се времена 
кад се на Ушћу није могло наћи 
мјесто за пешкир од силних ку-
пача, а био је ту и цијели низ 
угоститељских објеката. 
"Захваљујем се Градској управи 

што је препознала да се уради 
ово за омладину и да се среди 
овај дио. Без некаквих великих 
улагања. Рекли су ми да ће ов-
дје поставити тушеве, са пит-
ком водом, који ће бити при-
кључени на градски водовод. 
Да ће се средити обала, силази 
и остало", додао је Јефтић. 
Да је Сана богатство које се 
мора боље искористити, са-
гласни су и  у Градској управи. 
Ових дана кренула је и прва 
фаза уређења обале.
"Ми ћемо у наредних пар дана 
очистити обалу и уредити дио 
купалишта, а постоји још један 
дио на који се наслања. План 
за даље је да кренемо према 
градском мосту. Да уредимо 
комплетан дио лијеве обале 
Сане, гдје би наши грађани мо-
гли да проводе љетне дане", 
рекао је Драгослав Кабић, на-
челник Одјељења за саобраћај, 
комуналне послове и заштиту 
животне средине и имовинско-
стамбене послове. 

Тушеви и уређена обала, доста 
би олакшали онима који освје-
жење траже у Сани. Не само 
Приједорчанима, већ и гости-

ма. Јер, нема свако срећу да 
оваква ријека пролази на сто-
тињак метара од главног град-
ског шеталишта. Ту предност 

потребно је само на прави на-
чин искористити. 

З. Јелић

ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ ЛИЈЕВЕ ОБАЛЕ САНЕ,
 ОД УШЋА ДО ГРАДСКОГ МОСТА

Савјети љекара су следећи. 
"Савјетујемо грађанима да од 
10.00 до 17.00 часова,  уко-
лико не морају,  да не излазе 
напоље. Уколико већ морају, 
онда нека се заштите у смислу 
да одјећа буде прозрачна, да 
покрију главу капом или шеши-
ром, да ставе сунчане наочаре, 
те да заштите отворене дијело-
ве тијела са заштитном кремом 
са фактором 50", поручује др 
Дијана Ђерић, специјалиста по-
родичне медицине у приједор-
ском Дому здравља.
Наравно, важно је остати хи-
дриран. Најбоља је вода, кажу 

љекари. Пити воде више пута 
по мању количину.
"Битно је кад су у питању 
овакви топлотни удари да се 
узму најмање двије литре те-
кућине.  Треба пити обичну 
воду, никако газирана пића, 
не превише слатке сокове и не 
превише хладна пића",  додаје 
Ђерићева.
Они који би спас од врућине 
да траже у базенима, ријекама 
или језерима такође треба да 
се припазе, кажу стручњаци. У 
воду се не улази нагло, већ је 
потребно припремити се како 
ствари не би пошле по злу.

"Вријеме није нормално, па 
ни наш организам не дјелује 
нормално. Високе температуре 
доводе до убрзаног рада срца. 
Људи се расхлађују алкохолом, 
што је погрешно и то опет убр-
зава срце. А то ради и нагли 
улазак у воду. И онда може 
доћи  до трагичних посљеди-
ца",  каже Зоран Радиновић, 

обучени спасилац. 
Те грешке нарочито чине мла-
ди, кажу они који вријеме про-
воде поред ријека или језера. 
"Омладина која сједи дуго на 
обалама прегрије се на Сунцу 
и ако нагло скоче у воду може 
да дође до удара, да откаже 
срце или да имају неки про-
блем. Тако најчешће дође до 

неких случајева гушења",  при-
ча искусни риболовац Роман 
Остојић.
Такође, то што сте у води не 
значи да не можете дехидри-
рати, напротив. И најбоље је на 
купање ићи мимо најтоплијег 
дијела дана. 

З. Јелић

ВОДА И ХЛАД 
СПАС ОД ВРУЋИНЕ

Вода ријеке Сане бактериолошки је 
исправна за купање. Потврђено је то 
у Хигијенско-епидемиолошкој служ-
би Дома здравља након што су крајем 
прошлог мјесеца узорке воде с три ку-
палишта, градске плаже, Жегера и са 
трафоа контролисали у Институту за 
јавно здравство РС у Бањалуци. С вре-
лим данима и нижим водостајем узор-
ковање воде Сане је и чешће. "Кад се 

спусти ниво воде, узорке контролишемо 
на седмичном нивоу", наводе у ХЕС-у. 
"Чувари  Сане", који се труде да обале 
ријеке и купалишта буду уредна,  апе-
лују на суграђене да у Сану не испуштају 
отпадне, канализационе воде, хемика-
лије, уља... јер је Сана у овим врелим 
јулским дана многима и једини избор за 
освјежење.

М. Згоњанин

ВОДА САНЕ 
БАКТЕРИОЛОШКИ 

ИСПРАВНА

Избјегавати алкохол и газирано,
 пити воду често  

Врућине треба да се чувају сви, нарочито старија 
полулација, хронични болесници и дјеца. Нарав-
но, и радници који раде на отвoреном требa да се  
припазе колико је могуће.
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Ријетки су они којима панде-
мија прошле године није по-
реметила планове за љето-
вање и путовања. С обзиром 
да је овог љета ситуација до-
ста боља, а мјере све блаже, 
увелико се размишља о од-
ласку на море. 
Црна Гора, Грчка, Турска, Хр-
ватска, Албанија, неке су од 
најатрактивнијих дестина-
ција. Већина Приједорчана 
са којима смо разговарали 
кажу да ће на љетовање у 
Хрватску, наравно уколико 
то, могућности и прилике до-
зволе. 
У туристичким агенцијама 
понуда не мањка. Како кажу, 
прилагођене су свачијем 
џепу.
"Добро смо се припреми-
ли за ову туристичку сезону, 

имамо у понуди доста аран-
жмана, међу њима су Тур-
ска - Кумбургаз, Грчка - Па-
ралија, Албанија, Јадранско 
приморје, а ту су и још неки 
излети у Босни и Херцегови-
ни. Углавном, грађани су за-
интересовани, распитују се. 
Ми очекујемо доста од ове 
сезоне, па видјећемо како ће 
бити", рекла је Ања Јањић, 
менаџер Туристичке аген-
ције "Јањић".   
Велики број грађана го-
дишњи одмор ће провести 
у Турској, за коју је ове, за 
разлику од прошле године, 
потребан антигенски тест. Да 
за ову дестинацију влада ве-
лико интесовање потврђује и 
чињеница да је први лет из 
Бањалуке за кратко вријеме 
био попуњен. 

Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске лани је због 
пандемије издао 11.669 ино-
образаца, што је далеко мањи 
број у односу на 2018. годину. 
Сви који желе да свој годишњи 
одмор памте по одличној заба-

ви, незаборавним тренуцима, 
а не по посјети љекарима, на 
пут не би требало да крећу без 
здравственог осигурања, поја-
шњавају у Фонду.
"Прије одласка на пут, треба 
отићи код породичног љекара, 

који издаје потврду о здрав-
ственом стању осигураника. 
Са том потврдом одлази се у 
пословницу Фонда у Прије-
дору, гдје ће лицу бити издат 
ино-образац који се користи 
у земљама са којима БиХ има 
потписан споразум у случају да 
му затреба хитна здравствена 
заштита", изјавила је портпа-
рол Фонда здравственог оси-
гурања РС, Дарија Филиповић 
Остојић. 
Интересовање грађана за по-
лисе путничког здравственог 
осигурања далеко је мање у 
односу на период прије панде-
мије, што је тврде у Филијали 
"Дунав осигурање" утицало и 
на пословање. 
Од прошле године, у пакет 
путничког здравственог оси-
гурања укључен је и ризик од 
Ковида-19. "Дунав осигурање" 
пратећи све свјетске тендове 
на глобалном нивоу је реаго-
вао и у прошлој години увео 
покриће од ризика настанка 
то јест обољења од вируса ко-
рона, тако да је и тај ризик од 
оболијевања покривен поли-
сом осигурања. Што се тиче 

премије осигурања за ову по-
лису она износи 1,60 КМ на 
дневном нивоу. Може се за-
кључити максимално до годи-
ну дана уз доплатак од 50% за 
покриће везано за Ковид-19", 
појашњава Александар Топић, 
директор Филијале "Дунав 
осигурања". 

Безбрижан одмор могућ је 
само уз здравствено осигу-
рање, поручују из Туристичке 
агенције "Вуковић", а уплатом 
полисе, грађани су  финан-
сијски обезбијеђени од непре-
виђених трошкова лијечења у 
иностранству. 
"Имали смо  различите ситуа-
ције, од пада, поломљене ноге, 
камена у бубрегу, уједа медузе 
и за све то треба медицинска 
интервенција. Полиса осигу-
рања се активира на једноста-
ван начин. На свакој полиси 
постоји број телефона за хитне 
позиве и позивом на тај број 
полиса је активирана и клијент 
добија адекватну здравствену 
његу", појаснила   је Бојана Ву-
ковић, менаџер Туристичке ор-
ганизације "Вуковић". 
Сви који се одлуче да ове годи-
не одмор проведу ван грани-
ца БиХ морају знати да путно 
здравствено осигурање већи-
не осигуравајућих кућа покри-
ва трошкове пуне медицинске 
помоћи, али не и хроничне  бо-
лести и стоматолошке услуге. 

Припремила: Т. Мандић

БЕЗБРИЖАН ОДМОР САМО УЗ ПУТНИЧКО 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

УБЛАЖАВАЊЕ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ 
МЈЕРА ПОСЕБНО ЈЕ ОБРАДОВАЛО 
ВЛАСНИКЕ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА, 
АЛИ И ОНЕ КОЈИ ВОЛЕ ДА ПУТУЈУ. 

ПРИЈЕДОРЧАНИ 
БИ НАЈРАДИЈЕ 

ЉЕТОВАЛИ У 
ХРВАТСКОЈ

Уколико сте овог 
љета планирали 
одмор ван грани-
ца БиХ, савјетује-
мо  да  на пут не 
крећете без пут-
ничког здравстве-
ног осигурања или 
ино-образца, јер 
у случају незгоде 
лијечење вас може 
коштати и до неко-
лико хиљада евра. 

"Здравствену заштиту о трошку Фонда 
здравства грађани уз ино-образце могу 
остварити у Србији, Црној Гори, Хрватској, 
Македонији, Словенији, Мађарској, Тур-
ској, Холандији, Аустрији, Њемачкој, Ита-
лији, Румунији, Белгији и Луксембургу, 
са којима БиХ има потписане споразуме 
о осигурању. Осигураници који путују у 
Пољску, Чешку, Словачку и Велику Брита-
нију имају покривене трошкове хитне ме-
дицинске помоћи, с тим да за ове земље 
не издајемо ино-образце, јер је међуна-
родним споразумима другачије дефини-
сано, односно осигураници требају да по-
кажу пасош БиХ", појаснили су у Фонду.

Ино-образац није 
исто што и пут-
ничко здравст-
вено осигурање. 
Путничко осигу-
рање покрива и 
неке друге ризике, 
док ино-образац 
искључиво хитну 
здравствену за-
штиту, нешто што 
не може да сачека 
до повратка осигу-
раника кући.
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ТЕМА / ИНТЕРВЈУ

"Кoд нaс вриjeди дoгoвoр, дoк 
траје школска година нeмa 
уoпштe упoтрeбe инфoрмaциo-
них тeхнoлoгиja, тoкoм рaднoг 
дaнa. Зa викeнд имajу тo oгрa-
ничeнo, сaт врeмeнa субoтoм и 
нeдjeљoм. Нaрaвнo, кaд је у пи-
тању рaспуст, пoпустимo мaлo 
вишe", рeклa нaм je Maja Joвић 
Црнчeвић, мajкa двиje дjeвojчи-
цe.
Нa пoпулaрним видeo-плaт-
фoртмaмa мoжe дoбрo да се 
зaрaди, a дjeцa су jeднa oд ин-
тeрeсaнтниjих циљних групa зa 
твoрцe сaдржaja. Уз тo, интeр-
нeт je прeпун и других oпaс-
нoсти. Oгрaничeњe времeнa 
и кoнтрoлa oнoгa штo дjeцa 
глeдajу нa интeрнeту, тo je кључ 
кaкo би сe избjeглe нeжeљeнe 
пoсљeдицe пo бeзбjeднoст и 
рaзвoj дjeцe.
"Нaжалoст, дjeци je дoступнo 
мнoштвo сaдржaja кojи укључуjу 
и eксплицитнoст, пoрнoгрaфиjу, 
нaслиje итд. Укoликo рoдитeљи 
нe вoдe рaчунa, укoликo oни 

нe кoнтрoлишу штa сe дeшaвa, 
дjeцa врлo лaкo приступajу тим 
сaдржajимa. И нaжaлoст, дeшa-
ваjу сe и oдрeђeнe пoсљeдицe 
тaквoг пoнaшaњa",  пojaшњaвa 
психoлoг, Зoрицa Рaилић 
Пeрић.
Дa вeћинa дjeцe прeвишe 
врeмeнa прoвoди испрeд 
eкрaнa, примjeћуjу и прoсвjeт-
ни рaдници. Умoр, нeдoстaтак 
кoнцeнтрaциje, прoмjeнe у 
пoнaшaњу нeки су oд знaкoвa 
дa сe учeник прeвишe дружиo 
сa мобилним телефоном.
"Примjeтимo крoз рaзгoвoрe с 
њимa дa дjeцa у шкoлу дoлaзe 
нeнaспaвaнa, дa дoлaзe сa 
другaчиjим рaзмишљaњимa 
нeгo штo je кaрaктeристичнo зa 
њихoв узрaст. Oнo штo сe ми 
трудимo je дa им пoнудимo нeкe 
другe aктивнoсти, нeкe хoбиje сa 
чимe би мoгли дa сe бaвe, сaмo 
дa нису уз тe друштвeнe мрeжe, 
мoбилнe тeлeфoнe и слич-
нo", рeклa je Сaњa Кaчaвeндa, 
пeдaгoг у OШ "Пeтaр Кoчић".

Oпoнaшaњe идoлa сa "мрeжe", 
прoблeми сa сoциjaлизaциjoм, 
jeр eкрaн нe нуди двoсмjeрну 
кoмуникaциjу, тe пoтeшкoћe 
сa држaњeм пaжњe, сaмo су 
нeкe oд нeгaтивних стрaнa 
прeтjeрaнe кoнзумaциje 
нoвих мeдиja.
"Пажњa кoja сe тeш-
кo зaдржaвa, кoja 
сe тeшкo фoкуси-
рa и кoja сe с другe 
стрaнe тeшкo прeнoси 
сa oбjeктa нa oбjeкaт. To 
дaљe дjeци ствaра прo-
блeм кaкo кoд учeњa, тaкo 
и кoд нeких других ствaри 
у кojимa сe зaхтjeвa њихoвa 
пaжњa", додаје Раилић Пе-
рићева.
Трeбa oбрaтити 
пaжњу нa тo штa 
дjeцa глeдajу 
преко телефо-
на и кoликo 
дугo. Jeр, нe 
стaje живoт 
у jeдaн 
м a л и 
eкрaн.

З. Jелић

ТЕЛЕФОН НЕ БИ ТРЕБАО ДА ИГРА УЛОГУ ДАДИЉЕ

Дa су видeo-сним-
ци oзбиљaн бизнис 
гoвoри и пoдaтaк дa 
je Рajaн Кaџи зaрaдиo 
29.5 милиoнa aмeрич-
ких дoлaрa. Нeкo би 
мoгao рeћи ништa 
чуднo у 21. виjeку у 
eри инфуленсeрa, 
блoгeрa, влoгeрa, 
jутjубeрa  и слич-
нo. Aли, Рajaн Кaџи 
je дeвeтoгoдишњи 
дjeчaк из Teксaсa. 
Игрa сe, тo сe сними 
и пoстaви нa интeр-
нeт. Његови снимци 
прегледати су прeкo 
12 милиjaрди путa, а 
прaти гa 41 милиoн 
људи.

Нa дигитaлним плaтфoрмaмa мoгућe je 
прoнaћи eдукaтивнe и кoриснe ствaри, 
кojе кoд дjeцe мoгу дa прoбудe нoвa ин-
тeрeсoвaњa или дa их дoдaтнo зaинтeрe-
суjу зa пoстojeћe хoбиje. "Чeстo истрaжуjу 
сaдржaje вeзaнe зa музику. Иду oбјe у му-
зичку шкoлу и нaрoчитo глeдajу нeштo штo 
je вeзaнo зa свoje инструмeнтe, виoлoнчeлo 
и виoлину. Глeдajу и хoрoвe, тo их истo зa-
нимa, кao и кaмeрнa музикa и плeс", нaпo-
мињe Joвић Црнчeвићева.

Нoвo вриjeмe, нoвe тeх-
нoлoгиje, нoви нaчин 
живoтa, нoви изaзoви 
и зa рoдитeљe. Сaдр-
жaja нa интернeту ни-
кaд вишe, a тeлeфoни 
су учинили дa су дјеци 
увиjeк дoступни. Ипaк, 
ниje тo свe бeзaзлeнo, 
кaкo сe чини, jeр интeр-
нeт je дoступaн свимa, 
пa сaмим тим дoстa 
je и нeпримjeрeних 
сaдржaja. Aутoримa je 
зaрaдa у првoм плaну 
и нe мaрe мнoгo зa тo 
дa ли су, и у кojoj мjeри 
сaдржajи штeтни зa 
дjeцу. Свjeсни су тoгa и 
рoдитeљи. Дjeци, кaкo 
кaжу, нe мoгу зaбрaни-
ти кoришћeњe интeр-
нeтa, aли грaницa мoрa 
пoстojaти. 

Психолог Зoрицa Рaилић Пeрић: 
Родитељи морају да обрате пажњу

Садржаја никад више, контроле никад мање

Илустрација
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МИРОСЛАВ КРНЕТА, ШЕФ ОДСЈЕКА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

► Како оцјењујете стање 
комуналног реда на под-
ручју града Приједора, а 
самим тим и ниво свјести 
грађана о важности одр-
жавања комуналног реда 
у својој средини?   - Стање 
комуналног реда на подру-
чју града се може сматрати 
задовољавајућим. Морам 
да кажем да постоје и они 
неодговорни грађани који 
бацају смеће и кабасти от-
пад на јавне површине, шут 
одвозе и праве дивље депо-
није, пале отпад и слично. 
Својим неодговорним пона-
шањем угрожавају животну 
средину. 

► Који су то најчешћи про-
блеми у градској, а који у 
сеоским срединама? 
- Најчешћи проблеми у град-
ској средини су они које сам 
претходно навео, док су нај-
већи проблеми у сеоским 
срединама у овом перио-
ду живо растиње које се не 
одржава и улази у профил 
пута, те дивље депоније.

► Шта бисте поручили 
грађанима, поготово када 
је ријеч о дивљим депо-
нијама? 
- Што се тиче дивљих депо-
нија овом приликом бих за-
молио грађане Приједора 
да чувају животну средину, 
да не стварају дивље депо-
није, да не одлажу отпад, 
поготово у близини ријека, 
јер вода је живот.

► Има ли неких необичних 
захтијева грађана, када је 
ова област у питању? 
- Када су у питању необични 
захтјеви има их. Најчешће је 
то проблематика која се не 

односи на надлежности Ко-
муналне полиције, па када 
се странци објасни да се 
обрати оном ко је надлежан, 
она негодује, јер су јој у истој 
рекли да је за то надлежна 
Комунална полиција.

► Комунална полиција 
је ангажована и у време-
ну пандемије. Какво је 
стање на терену и каква 
је сарадња са грађанима, 

власницима угоститељских 
објеката? Колико грађани 
поштују прописане мјере?    
 - Што се тиче Комуналне 
полиције ангажовани смо 
од почетка пандемије, прије 
свега, у контроли лица који-
ма је изречена мјера кућне 
изолације од стране Одсјека 
за инспецијске послове. Вр-
шили смо контролу ношења 
заштитне опреме (маске) у 
угоститељским објектима, 
у вријеме када је то било 
регулисано Закључком Ре-
публичког штаба за ванред-
не ситуације, вршили смо 
и контролу придржавања 
дистанце на јавним повр-

шинама и ношења маске на 
отвореном, када је то било 
регулисано Закључком. Када 
је у питању придржавање 
мјера у вријеме пандемије, 
може се рећи да су се грађа-
ни придржавали мјера кућ-
не изолације, а мали дио 
њих није.  То јесте они који-
ма су уручени прекршајни 
налози, било је 11 казни од 
1.000 КМ и истима је уручен 
прекршајни налог, као и ли-

цима који нису носили за-
штитну опрему (маску), било 
је 51 лице у угоститељским 
објектима и изречена им 
је казна од 100 КМ уручи-
вањем прекршајног налога. 
Треба напоменути да су три 
припадника Комуналне по-
лиције обољела од корона 
вируса и то два теже и један 
блаже. 

► У обавези грађана је 
уклањање живица и ра-
стиња, поготово у близини 
саобраћајница, како посту-
пате у том случају? 
- Када је у питању Одлука о 
локалним и некатегориса-

ним путевима и улицама у 
насељима (СЛ гласник града 
Приједора 5/07) треба напо-
менути да је обавеза влас-
ника, односно корисника 
земљиша или објекта поред 
локалног и некатегорисаног 
пута од значаја за град При-
једор и улице у насељу, да о 
свом трошку уредно одржа-
ва растиње поред пута и ре-
довно орезује гране дрвећа, 
које се налазе у саобраћај-

ном профилу, што је регули-
сано чланом 18. исте Одлуке 
док је чланом 8. регулисано 
који су то путни правци од 
значаја за град Приједор и 
на које се односи ова Одлу-
ка. Грађани на сајту града 
Приједора могу пронаћи на-
ведену одлуку и видјети пут-
не правце.

► Евиденто је да постоји 
проблем са напуштеним, а 
неуређеним кућама, наро-
чито у ужој градској зони?
 - Постоји одређен број на-
пуштених, неуређених кућа, 
нарочито у ужој градској 
зони, јер власници истих или 
су умрли, па није спроведе-
на оставинска расправа, или 
су власници у иностранству 
и не долазе у град Приједор. 
Тако да су Комуналној поли-
цији руке завезане што се 
тиче  те проблематике. Овим 
путем желим да се захвалим 
савјесним комшијама, које 
због своје безбједности одр-
жавају комшијска дворишта 
како не би постала легла 
змија.

► Да ли Комунална поли-
ција располаже са довољ-
ним бројем запослених, 
првенствено, комуналних 
полицајаца? 
- За сада, с  обзиром на обим 
посла и систематизацију, 
може се рећи да имамо до-
вољан број комуналних по-
лицајаца, јер је у последњих 
годину дана проблематика 
углавном била везана за 
пандемију, што не значи 
да у будуће неће доћи до 
повећања обима посла и 
потребе за ангажовањем 
додатних комуналних поли-
цајаца.

► Прописане казне за пре-
кршаје? - Прописане казне 
за прекршаје које контроли-
ше Комунална полиција за 
физичка лица крећу се од 50 
до 3.000 КМ, правна лица од 
500 до 3.000 КМ и одговор-
но лице у правном лицу од 
200 до 500 КМ. 
 

М. Шодић

НА СВЕ ПРОБЛЕМЕ И
ПРЕГЛАСНА МУЗИКА

Kварови на водоводној и канализационој мрежи, заузимање 
заједничких дјелова зграде од стране неодговорних лица, прегласнa 
музикa у угоститељским објектима, те на изношење кабастог отпада 
на непрописаним мјестима и остављање истог крај контејнера, оно је 
на шта су се грађани највише жалили у протеклом периоду истакао 
је у интервјуу за "Козарски вјесник" Мирослав Крнета, шеф Одсјека 
Комуналне полиције. 
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Он је "чистач" Сане. И за то не 
прима плату, већ то ради зато 
што воли ријеку уз коју је одра-
стао. Некад је била чистија и 
дубља. Данас из ње, док плови 
чамцем узводно и низводно,  
вади гуме, пластику, шпорете, 
па чак и минско-експлозивна 
средства која су несавјесни ба-
цили у Сану. 
Улов је увијек и по правилу "бо-
гат", а само током посљедњег 
заједничког дружења с нашом 
екипом из воде је извукао бла-

тобран, двије огромне аутомо-
билске гуме и новчаник с још 
увијек важећим документи-
ма које ће предати полицији. 
"Прије неколико дана из воде 
сам извадио 15 гума. Замисли, 

15 гума, на само 200 метра", на-
браја Сандро. 
Прича и да је док се спуштао 
низводно од Копривне,  у Сани  
видио шпорете, алуминијске 
посуде. "Нема чега нема. То би 
ваљало извадити, али за то би 
требалао бар неколико дана и 
чамац би био пун", каже бивши 
ултрамаратонац. 
Накупи се мало Д-витамина, 
тијело припреми за зиму, спу-
сти се и који килограм доље 
пливањем, а мало лакшом 

исхраном. Жао му је што је је-
дан од ријетких који се бави 
чишћењем Сане. "На сред 
Сане, тамо код плаже има јор-
ган,  виори се, већ се мало ис-
цијепао. И то морам извади-

ти, једноставно морам. Има 
грања, дрва, ма има свега. Сад 
та дрва из воде нико неће, чак 
ни с хрпе, а некад су то из воде 
за огрев купили људи који су 
овдје обрађивали земљу", при-
ча Селман. 
Жао му је што један од ријетких 
који се бави овим "послом". 
Селман је до Сане направио и 
бетонски прилаз. Лакше је тако 
до  чамца у који потрпа оно што 
му треба за тај дан. Маска, пе-
раје, обавезна вода, парадајз, 

лубеница и пиво кад се има. 
"Сад пиво не можеш расхла-
дити у води, јер је већ топла, 
таман је као температура чаја. 
Вода се фино угријала. И чиста 
је. Нашао сам ријечног рака, ов-

дје има и даброва, ухватио сам 
и змију, показивао сам је дјеци 
у Старом Граду... Значи да је 
Сана баш чиста, мада рибе баш 
и нема. Још да је мање ових 

који свашта бацају у ријеку. Не 
разумијем их, јер је она за мене 
љепша и топлија од мора", 
каже Сандро.  

М. Згоњанин

БИВШИ УЛТРАМАРАТОНАЦ САНДРО СЕЛМАН "ЧИСТАЧ" САНЕ

ПРИЈЕДОРСКИ ФОРЕСТ ГАМП 
ИЗ РИЈЕКЕ ВАДИ 
ГУМЕ, 
ПЛАСТИКУ,
ШПОРЕТЕ...

КАД НЕ ЧИСТИ САНУ ПРОДАЈЕ КЕСТЕН

С првим јесењим данима, кад усидри чамац, Селмана ће пут 
одвести до Бихаћа. Тамо продаје кестен и у мјесец - два заради 
колико му је потребно за цијелу годину. Уз то се нађу и неки 
повремени послове на грађевини. "И све рекреативно, јер не 
пијем и не пушим, па ми и не треба пуно пара", каже Сандро, 
који је свој посљедњи ултрамаратон истрачао прије 15-так годи-
на. Своје друге маратоне, низводно и узводно Саном, наставља.  

ВОЛИ САНУ И ВОЛИ ДА ЈЕ ЧИСТА 

Љубав према ријеци која му толико тога 
даје не дозвољава му да то не покупи. 
Оно што извади из ријеке одвуче до кон-
тејнера, а нешто, попут жељеза, мада је 
зарада симболична,  прода. Успут и вјеж-
ба, за неке будуће, а пливачке маратоне 
које ће уколико му то здравље дозволи, 
јер накупило се ишијаса и реуме, плива-
ти у Хрватској.  Зато је гурање чамца уз 
помоћ чакље, веслање, роњење, вађење 
отпада, али  и цјелодневни боравак на 
ријеци на којој, кад отвори сезону,  про-
води по цијели дан, одлична вјежба. 



13.

www.kozarski.com

Сваки дан седамдесетрого-
дишње Босиљке и осамдесет-
двогодишњег Ранка почиње 
ујутро у пола шест, када устају, 
пију чај и лијекове, а потом се 
дају на свакодневне послове 
како на пољу и башти, тако и у 
оборима.
"Послије доручка крећемо са 
радом. Највише посла сада 
има у башти. Не држимо сто-
ку, једино имамо мало оваца и 
кокошију. Продајем јаја и тако 
неки динар надокнади ово 
пензије што примам. Скромно 
живимо", каже Ранко. 
А све је лакше у двоје, причају 
нам Кецмани. 
"Најважнија је воља и жеља. 
Ми смо у својој башти посади-
ли свега за наше потребе, мало 
нам суша, као и свима смета, 
али Боже мој, биће 
боље. Навече 
з а л и ј е в а м о 
п а р а д а ј з , 
п а п р и к у 
и купус, 
с н а л а з и -
мо се као 
и сви, јер 
ако хоћеш 
нешто да 
имаш, мо-
раш и да за-
лијеш", каже 
нам Босиљка. 
Њена велика 
љубав је и 
ц в и ј е ћ е . 
На де- се-
тине 

разноврсних врста кра-
си њено двориште.
"Волим и то цвијеће, ују-

тро кад устанем одмах га 
залијем. Ранко ми нахва-

та воде, често га 
питам шта ће 

ти толико 
воде, а он 
ми каже 
да се 

цвијеће мора редовно залије-
вати. Докле ће нас овај елан 
носити то не знам, али 
хвала Богу, још увијек 
нас служи здравље", 
додаје она. 
Ранко нам је от-
крио и једну своју 
тајну. Рекао нам 
је му је уторак 
најсрећнији и 
најуспјешнији 
дан у животу. 
"Најсрећнији 

дан у седмици ми је уторак, 
уторком сам се оженио. И тако 
се то потрефило, али уторком 
су ми се најљепше ствари у жи-
воту дешавале", каже Ранко. 
Ранко и Босиљка у браку су 56 
година. Срећни су кажу, јер 
имају бројно потомство. Једино 
им је прерана смрт сина неиз-
лијечива рана на срцу, али како 
тврде, свакодневни рад их одр-
жава у животу.

П. Шпадић 

РАНКО И БОСИЉКА КЕЦМАН 
ВРИЈЕДНИ И У ОСМОЈ ДЕЦЕНИЈИ

С МОТИКОМ У РУЦИ ПО ЦИЈЕЛИ ДАН У БАШТИ
Позне године и оно што оне са собом носе, ни најмање не утичу на радни елан брачног пара 
Босиљке и Ранка Кецман из Горњих Орловаца, који још увијек неуморно раде пољопри-
вредне послове. Од вишка којег произведу и продају, надопуњују Ранкову пензију.

Најважнија је жеља и воља 

Хвала Богу, још увијек нас служи здрављеБосиљка: 
Ранко: 
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Последњих година Козара је 
све интересантнија грађани-
ма Српске, али и туристима из 
региона. Сезона траје током 
цијеле године. У овим врелим 
љетним данима посјетиоци све 
чешће, спас од тропских врући-
на, траже управо на овој плани-
ни. 
Угодна температура, за неко-
лико степени нижа него у гра-
ду, чист ваздух, уређена изле-
тишта, извори питке воде, густе 
четинарске, јелове и букове 
шуме најчешћи су разлози због 
којих многи, углавном викен-

дом, долазе на Козару. Међу 
оним који су уживали у хла-
довини четинара и љепотама 
Козаре били су Дражен и Тања 
Магдић, брачни пар из Копри-
внице у Хрватској. Ово им није 
први долазак на Козару. Долазе 
и из поштовања према невино 
страдалим за вријеме Битке на 
Козари у Другом свјетском рату.
"Овдје сам била први пут још 
као дјевојчица. Била сам чет-
врти разред основне школе. 

Овдје су пали многи драги 
људи, невине жртве и из неког 
поштовања, почасти и историје 
са супругом сам дошла и за-
хваљујем му се што ме је опет 
довео овдје", каже Тања.
За њеног супруга Дражена, ово 
је мјесто посебног пијетета  и 
увијек ће се овдје радо враћа-
ти са својом супругом. "Ја сам, 
иначе, припадник Горске служ-
бе спашавања Републике Хр-
ватске. Ово је једно прекрасно 
мјесто, које знам да живи и 
зими, али ја га, ево, посјећујем 
љети. Уређене су, маркиране и 

обиљежене планинарске стазе 
и могу вам рећи да су ми три 
дана која ћу провести овдје, 
премало да бих све видио и по-
сјетио", додао је он.
На Козару су из Разбоја, села 
у Љевчанском пољу, стигли и 
брачни пар Марчетић, Вицан 
и Милка. Одушевљени су оним 
што ова планина нуди.  
"Ово је за мене стварно до-
живљај. Знам доста исто-

ријских ствари, подсјети се 
човјек и стварно скидам капу 
локалним властима за рекон-
струкцију пута Приједор-Бања 
Лука. Видим значајне промје-
не", каже Вицан.
Његова супруга Милка родом 
је са Грмеча и овај планински 
амбијент подсјећа је, каже, на 
њен завичај, из којег је отиш-
ла још као четрнаестогодишња 
дјевојчица. 
Спас од врућина на Козари про-
теклог викенда потражила је и 
породица Марјановић. Воле 
Сану, али Козара им је дража.

"Дјеца су мала, па их  је лакше 
у природи контролисати. Њима 
је лијепо, а лијепо је и нама, 

родитељима. Не-

достају угоститељски објекти, 
можда играоница да би угођај 
био потпун", каже нам Милош 
Марјановић.
А најмлађим посјетиоцима, 
додуше оним старијим од 12 
година, најбоља забава је у 
Авантура парку. "Јако боле 
руке и све препреке су тешке. 
Волим Авантура парк, али и 
зип-лајн ми се свиђа", каже 
дванаестогодишњи 
Владимир Бубње-
вић, који је са 
родитељима и 
пријатељем из 
Аустрије до-
шао на излет  
на Козару.
Од ове годи-
не у туристич-
кој понуди је 
и  вожња тури-
стичким возићем. 
У Националном пар-
ку "Козара"  за-
довољни су 
бројем посје-
та и најављују 
нове пројек-
те, које ће са-
свим сигур-
но привући 
већи број по-
сјетилаца.
" Н а п р а в и л и 
смо идејно рје-
шење за три нова 
бунгалова, са 
шест смјеш-
тајних једи-
ница и адап-
тацијом два 
п о с т о ј е ћ а 
б у н г а л о -
ва, тако да 
планирамо 
капацитете 
проширили 
за још 40 мје-
ста", каже Божи-
дар Николетић в.д. 
директора На-
ционалног 
парка "Ко-
зара".
У плану је и 
реконструк-
ција дијела  
степеништа  
које води 
до споменика, 
али и изградња 
улазног пункта 

у Национални парк. Цијена  
улазнице по особи  и даље је 
непромијењена и износи двије 
КМ. Уколико нисте одлучили 
гдје провести наредни викенд, 
нека наша препорука буде Ко-
зара.

КОЗАРА И ЉЕТИ СВЕ ПРИВЛАЧНИЈА ТУРИСТИМА

Т. Мандић

Магдићи: Вратићемо се поново  

Марјановићи воле Сану, али Козара им је дража  

Авантура парк најбоља забава за најмлађе  

Божидар Николетић в.д. 
директора Националног 

парка "Козара": Проширена 
туристичка понуда даје 

резултате  
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Број: 02-40-5089/21 
Датум : 8.7.2021. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19) и члана 89. Статута Града Приједора ("Службени 
гласник Града Приједора", број: 12/17), градоначелник Града Приједора, р а с п и с у ј е :

Ј А В Н И    П О З И В
за подношење пријава по Правилнику ублажавања посљедица изазваних пандемијом вирусом корона 

код пословних субјеката на подручју града Приједора у току 2021. године

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 боле-
сти на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва, Репу-
блички штаб за ванредне ситуације Републике Српске је донио низ закључака о 
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом ко-
рона (COVID-19) у Републици Српској, којима се забрањује и/или ограничава рад 
одређених пословних субјеката/објеката, односно обављање одређених дјелат-
ности.
 Одговарајући на потребе пословних субјеката, Град Приједор доноси 
Правилник за реализацију средстава за ублажавање посљедица изазваних пан-
демијом вирусом корона код пословних субјеката на подручју града Приједора 
у току 2021. године, којим се обезбјеђује подршка пословним субјектима за очу-
вање радних мјеста. 

2. ЦИЉНА ГРУПА

 Циљна група Правилника су пословни субјекти којима је био забрањен 
и/или ограничен рад или обављање дјелатности актима Републичког штаба за 
ванредне ситуације током мјесеца марта и априла 2021. године, који запошља-
вају најмање једног радника на пуно радно вријеме, а који имају регистровану 
основну дјелатност у оквиру сљедећих шифри:

ШИФРА ОПИС ДЈЕЛАТНОСТИ

56.10  Дјелатности ресторана и услуге доставе хране
56.21  Дјелатности кетеринга
56.29  Остале дјелатности припреме и послуживања (доставе) 

хране
56.30  Дјелатности припреме и послуживања пића
90.01  Извођачка дјелатност
90.03  Умјетничко стваралаштво
93.21  Дјелатности забавних и тематских паркова
93.29  Остале забавне и рекреативне дјелатности
96.02  Фризерски и други третмани за уљепшавање
96.04  Дјелатности за његу и одржавање тијела

96.09 Остале личне услужне дјелатности, (Студио за израду 
тетоважа).

         Претежна (основна) дјелатност подразумијева разред једне дјелатности 
из Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске, која је уписана у Об-
авјештење о разврставању по дјелатностима, издато од Агенције за посреднич-
ке, информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту: АПИФ), односно која је 
уписана у електронском Регистру пословних субјеката (РПС), који је доступан на 
интернет страници  АПИФ-а.  

3. ОПШТИ УСЛОВИ  

 Општи услови које подносиоц пријаве (пословни субјекат) треба да испу-
ни за учешће у Јавном позиву су:

 - Да има сједиште регистровано на територији Града Приједора (послов-
не јединице и слични облици сматрају се неприхватљивим подносиоцем прија-
ве),

 - Да му је забрањен и/или ограничен рад или обављање дјелатности 
актима Републичког штаба за ванредне ситуације током мјесеца марта и апри-
ла 2021. године, у складу са регистрованом основном дјелатношћу или да је по-
словном субјекту био забрањен рад из разлога што је своје пословање обављао у 
оквиру трговачког центра (изузев апотека, субјеката чија је претежна дјелатности 
трговина прехрамбеним производима и субјеката који послују у пословним про-
сторима који имају посебан улаз у односу на улаз трговачког центра, без обзира 
на врсту дјелатности коју обављају),

 - Да запошљава најмање једног радника на пуно радно вријеме.

4. ПРАВО УЧЕШЋА И НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СУБВЕНЦИЈЕ

 Право на додјелу субвенције имају пословни субјекти који задовољавају 
опште услове овог Јавног позива, а износ средстава који се додјељује по пријави 
представља збир фиксног и варијабилног дијела. 

 Фиксни дио износи до 300,00 КМ по једном пословном субјекту. 

 Варијабилни дио износи до 50,00 КМ по сваком пријављеном раднику на 
пуно радно вријеме од 40 часова седмично у складу са Законом о раду, а којем 
није прекидан радни однос у периоду од 1.3. до 30.4.2021. године. Уколико је 
радник пријављен на пола радног времена (на 4 сата), 20 сати седмично, обрачу-
нава се пола износа припадајућег варијабилног дијела за тога радника. У обрачун 
пријављених радника улази и предузетник регистрован у виду основног зани-
мања, ако је обвезник доприноса.

 Право на додјелу субвенције немају пословни субјекти организовани као 
јавне установе, јавна предузећа и/или субјекти који се финансирају из буџета је-
диница локалне самопураве и/или Републике, односно који су у већинском влас-
ништву јединица локалне самопураве и/или Републике, а која припадају групи 
пословних субјеката којима је био забрањен и/или ограничен рад или обављање 
дјелатности актима Републичког штаба за ванредне ситуације током мјесеца мар-
та и априла 2021. године

5. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 За учешће на  Јавном позиву, уз пријаву потребно је доставити сљедећу 
документацију:

 - копија Рјешења о регистрацији пословног субјекта;
 - копија посљедњег Обавјештења о разврставању јединица разврста-
вања по дјелатностима, које издаје АПИФ (достављају само пословни субјекти 
регистровани у надлежном суду);
 - копија потврде банке у којој је јасно видљив број жиро рачуна, назив и 
адреса банке код које је отворен жиро рачун привредног субјекта;
 - увјерење о подацима регистрованим у матичној евиденцији осигурани-
ка – образац Т-7 из Фонда ПИО Републике Српске.

6. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 Крајњи рок за подношење пријава је 31.8.2021. године.

 Пријаве са пратећом документацијом се подносе у шалтер сали Градс-
ке управе Приједорa, у складу са Јавним позивом. Образац пријаве је доступан 
на Инфо пулту Града Приједора и интернет страници Града Приједора (www.
prijedorgrad.org). 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.

7. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

 Градоначелник доноси Рјешење којим се именује Комисија за реализа-
цију Правилника, чији је задатак израда и провођење активности на реализацији 
Правилника. 

 Комисија провјерава пристигле пријаве и утврђује испуњеност услова у 
складу са Јавним позивом и Правилником. Додатна документација/појашњења 
могу се тражити у складу са потребама разматрања пријава.

 За додатне информације сви заинтересовани подносиоци пријаве могу 
се обратити Одјељењу за привреду и предузетништво, на бројеве телефона: 
052/245-143; 052/245-137; 052/245-142 и 052/245-138.

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

      
Далибор Павловић
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ОГЛАСИ 

Број: 02-40-5088/21                  
Датум: 8.7.2021. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19) и члана 89. Статута Града Приједора ("Службени 
гласник Града Приједора", број: 12/17), градоначелник Града Приједора, р а с п и с у ј е :

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

1. ПРЕДМЕТ 

 Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава привредним 
субјектима (привредним друштвима и предузетницима), који послују у оквиру 
области унутар подручја прерађивачке индустрије или докажу пословну актив-
ност и приходе у оквиру дјелатности прерађивачке индустрије, у складу са Пра-
вилником о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конку-
рентности МСП. 

 Подстицај се одобрава за набавку нових машина, опреме и/или алата за 
потребе производних процеса, чиме се јача конкурентност МСП, и креирају нова 
радна мјеста. Додјела подстицајних средстава се реализује из средстава Града 
Приједора. 
 Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, има за 
циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности малих и средњих пред-
узећа, гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких процеса повећава 
број запослених код привредних субјеката,  и пружа подршка пословним субјек-
тима на подручју града Приједора.

 Подстицајна средства ће се додјељивати као бесповратна средства за су-
финансирање-финансирање набавке, по принципу рефундације средстава.

2. НАМЈЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 1. Подстицајна средства се додјељују као бесповратна средства по прин-
ципу рефундације средстава, у складу са овим Правилником.
 2. Подстицајна средства се додјељују за сљедеће намјене:
  ● Набавку нове производне опреме;
  ● Набавку нових машина;
  ● Набавку нових алата.
 3. Набављена производна опрема, машина и/или алат морају бити на-
мјењени за професионалну употребу и у складу са дјелатношћу привредног 
субјекта.
 4. Производна опрема, машина и/или алат за чију набавку се одобравају 
подстицајна средства, не могу бити купљени од физичких лица, осим ако је про-
давац предузетник.
 5. Прихватљива су сва улагања у нову/некориштену производну опрему, 
машине и/или алате неопходне за производни процес, код трошкова насталих од 
1.1.2021. године до 10.12.2021. године. 
 6. Сви рачуни морају гласити на подносиоца пријаве и сва плаћања пре-
ма добављачима морају бити евидентирани кроз платни промет.

 Средства се не могу користити за набавку:

 1) Уградне опреме (клима уређаја, вентилатора, алармних и видео си-
стема за надзор, лифотва и др.), инсталација (електричне, телекомуникационе, 
водоводне и друго);
 2) Намјештаја;
 3) Расвјете, реклама и других табли;
 4) Презентационе, аудио-визуелне и друге сличне опреме;
 5) Опреме за заштиту;
 6) Потрошног материјала;
 7) Путничких и доставних возила, приколица и слично.

 Није дозвољена набавка производне опреме, машина и/или алата од по-
везаних лица или повезаних друштава.

3. ИЗНОС СРЕДСТАВА 

 1) Максимална средства за ову намјену не могу бити већа од 15.000 КМ, 
за набављену опрему, машине и алате.
 2) Подносилац пријаве је у обавези да обезбједи учешће у висини од ми-
нимално 40% набавне вриједности набављене опреме, машина и алата.
 3) Подносилац пријаве може да финансира разлику већим сопственим 
учешћем.
 4) Трошкови пореза на додану вриједност је прихватљив трошак, али се 
неће финансирати из подстицајних средстава.
 5) Трошкови транспорта купљене опреме, машина и/или алата, и увозних 
процедура су прихватљиви трошкови, али се неће финансирати из подстицајних 
средстава.
 6) Појединачни износ по подносиоцу захтјева утврђује Комисија за про-

вођење поступка додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП 
(у даљем тексту: Комисија), коју именује Градоначелник, а у зависности од распо-
ложивих буџетских средстава.
 7) Уколико планирани дио средстава остане недодијељен, Комисија има 
право да предложи Градоначелнику да се одабраним корисницима смањи про-
ценат висине уложених средстава, односно да се увећа износ додјељених сред-
става.

4. УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПОСЛОВНИМ  СУБЈЕКТИМА 

 Поступак додјеле подстицајних средстава проводи Комисија за про-
вођење поступка додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП.

 1) Право на подстицајна средства за подршку привредним субјектима за 
јачање конкурентности МСП имају привредна друштва и предузетници (привред-
ни субјекти) који:
 ● Спадају у категорију малих и средњих предузећа1;
 ● Су регистровани за обављање дјелатности прије 30.8.2020. године;
 ● Обављају своју пословну активност у оквиру области унутар подручја 
прерађивачке индустрије или докажу пословну активност и приходе у оквиру дје-
латности прерађивачке индустрије;
 ● Имају сједиште на подручју града Приједора;
 ● Су остварили позитивне финансијске резултате пословања у 2020. го-
дини;
 ● Имају најмање два запослена радника на неодређено вријеме, укљу-
чујући и власника, ако се ради о предузетнику;
 ● Су осигурали властито финансијско учешће у износу од минимално 40% 
од набавне вриједности опреме, машина и алата;
 ● Корисник подстицајних средстава у обавези је да запосли најмање јед-
ног новог радника на период не краћи од 6 мјесеци, у периоду од 1.1.2021. до 
10.12.2021. године, који су запослени након проведене набавке;
 ● Нема дуговања по основу обавеза које се односе на уплату пореза и 
доприноса и других пореских давања према прописима РС/БиХ;
 ● Имају ликвидан рачун код банке; 
 ● Нису добијали подстицајна средства по истом/сличном основу од Гра-
да Приједора у последње 3 (три) године.

 2) Прихватљивост корисника у горе наведеном смислу значи да су при-
хватљиви само они корисници који испуњавају све наведене услове.

 3) Да би доказали припадност циљаним дјелатностима, МСП морају има-
ти регистровану претежну дјелатност у оквиру следећих дјелатности или да дока-
жу пословну активност и приходе у оквиру дјелатности прерађивачке индустрије:

ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ
10 – Производња прехрамбених производа
11 – Производња пића
12 – Производња дуванских производа
13 – Производња текстила
14 – Производња одјеће
15 – Производња коже и производа од коже
16 – Прерада дрвета и производа од дрвета и плута, осим 
намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских 
материјала
17 – Производња папира и производа од папира
18 – Штампање и умножавање снимљених записа
19 – Производња кокса и рафинисаних нафтних производа
20 – Производња хемикалија и хемијских производа
21 – Производња основних фармацеутских производа и 
фармацеутских препарата
22 – Производња произвда од гуме и пластичних маса
23 – Производња осталих производа од неметалних материјала
24 – Производња базних метала 
25 – Производња готових металних производа, осим машина и 
опреме 
26 – Производња рачунара, електронских и оптичких производа
27 – Производња електричне опреме 
28 – Производња машина и опреме, д.и. 
29 – Производња моторних возила, приколица и полуприколица 
30 – Производња осталих саобраћајних средстава
31 – Производња намјештаја
32 – Остала прерађивачка индустрија
33 – Поправака и инсталација машина и опреме
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*Напомена: Врста дјелатности се утврђује искључиво према регистрованој претежној дје-
латности или доказивањем пословне активности и остваривања прихода у оквиру дјелат-
ности прерађивачке индустрије.

 4) Претежна дјелатност се не може мијењати у току Јавног позива за до-
дјелу подстицаја.

 Право на подстицајна средства не могу остварити привредни субјекти 
који нису реализовали уговорну обавезу по неком од претходних програма Града 
Приједора у задње 3 (три) године.

5. ОБАВЕЗЕ 

 Обавезе корисника подстицајних средстава су:

 1) За привредна друштва и предузетнике који су извршили набавку ма-
шина, опреме и/или алата у периоду од 1.1.2021. године до 30.9.2021. године да 
од набавке машине, опреме и/или алата, до расписивања Јавног позива запо-
сле минимално 1 новог радника кроз Уговор о раду (пуно радно вријеме), чије 
трајање не може бити краће од шест мјесеци:
 2) За привредна друштва и предузетнике који планирају извршити на-
бавку машина, опреме и/или алата у периоду од дана објаве Јавног позива до 
10.12.2021. године, да од  дана расписивања Јавног позива па до 10.12.2021. го-
дине, а послије набавке машине, опреме и/или алата, запосле минимално 1 но-
вог радника кроз Уговор о раду (пуно радно вријеме), чије трајање не може бити 
краће од 6 мјесеци:
 3) Испуњавање ове обавезе не смије укључивати раднике којима је код 
истог послодавца престао радни однос у задњих годину дана. Под запошља-
вањем радника не подразумијева се продужење Уговора о раду или промјена 
Уговора о раду на одређено вријеме у Увогор о раду на неодређено вријеме;
 4) У случају прекида радног односа, односно Уговора о раду са лицем 
које је запослено, предузетник-послодавац је дужан благовремено запослити но-
вог радника како би се испоштовале уговорне обавезе, те о истом обавијестити 
Одјељење за привреду и предузетништво Града Приједор;
 5) Да опрему, машину и/или алат који су били предмет предложене на-
бавке задржи у власништву најмање 12 мјесеца од дана потписивања уговора о 
додјели подстицајних средстава; Наведена опрема, машине и/или алати не могу 
бити отуђени и/или дати у закуп или на кориштење трећем лицу у наведеном 
временском периоду;
 6) Да омогући надлежним Одјељењима Градске управе контролу и увид 
у сву потребну документацију по основу подстицаја у наредних 12 мјесеци, од 
дана закључења Уговора.

6. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 За учешће на Јавном позиву потребно је уз попуњен прописани образац 
пријаве доставити сљедећу документацију:

 А. Привредна друштва и предузетници који су извршили набавку ма-
шина, опреме и/или алата у периоду од 1.1.2021. године до 30.9.2021. године:

 ● Копију рјешења о регистрацији правног лица или предузетничке 
радње;
 ● Обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатности-
ма (копију), које издаје АПИФ. За предузетнике утврдиће се претежна дјелатност 
увидом у службене евиденције, односно Регистар предузетника Града Приједор;
 ● Копију биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном ра-
чуну (за 2020. годину), овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна 
лица или прописане обрасце за  предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
 ● Оригинал или овјерену копију Извјештаја о броју запослених издатог 
од стране надлежне пореске управе или другог надлежног органа, не старију од 
мјесец дана (1 мјесец) прије подношења пријаве;
 ● Копију Уговора о раду са новозапосленим радником/цима, са копијом 
обрасца         ПД 3100 из пореске управе о пријави;
 ● Потписану изјаву овлаштеног лица, овјерену печатом фирме да у по-
следње 3 (три) године није добијао подстицајна средства од Града Приједора по 
истој врсти подстицаја; 
 ● Фактура и/или копија фискалног рачуна;
 ● Банковни извод подносиоца пријаве – доказ о извршеној исплати сред-
става за набавку машина, опреме и/или алата.

 Б. Привредна друштва и предузетници који планирају извршити на-
бавку машина, опреме и/или алата у периоду од дана објаве Јавног позива до 
10.12.2021. године:

 ● Копију рјешења о регистрацији правног лица или предузетничке 
радње;
 ● Обавјештење о разврставању јединица разврставања по дјелатности-
ма (копију), које издаје АПИФ. За предузетнике утврдиће се претежна дјелатност 
увидом у службене евиденције, односно Регистар предузетника Града Приједор;
 ● Копију биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном ра-
чуну (за 2020. годину), овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна 
лица или прописане обрасце за  предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
 ● Оригинал или овјерену копију Извјештаја о броју запослених издатог 
од стране надлежне пореске управе или другог надлежног органа, не старију од 

мјесец дана (1 мјесец) прије подношења пријаве;
 ● Потписану изјаву овлаштеног лица, овјерену печатом фирме да у по-
следње 3 (три) године није добијао подстицајна средства од Града Приједора по 
истој врсти подстицаја;
 ● Предрачун добављача.

 Корисник подстицаја приликом закључивања Уговора о додјели подсти-
цајних средстава, обавезан је да достави бјанко потписану и овјерену мјеницу, 
као инструмент обезбјеђења поврата подстицаја у случају неиспуњења уговоре-
них обавеза и ненамјенског утрошка средстава.

 Након проведене оцјене и рангирања те одобравања подстицајних сред-
става, поред потписане и овјерене мјенице, одабрани кандидати у року од 7 дана 
требају доставити и следеће: 

 А. Привредна друштва и предузетници који су извршили набавку ма-
шина, опреме и/или  алата у периоду од 1.1.2021. године до 30.9.2021. године:

 ● Увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореза и 
доприноса и других и др.), не старију од мјесец дана (1 мјесец);
 ● Потврду банке о ликвидности рачуна, не старију од петнаест (15) дана.

 Б.  Привредна друштва и предузетници који планирају извршити на-
бавку машина, опреме и/или алата у периоду од дана објаве Јавног позива до 
10.12.2021. године, за доказивање испуњености услова и верификацију трош-
кова:

 ● Увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореза и 
доприноса и других и др.), не старију од мјесец дана (1 мјесец);
 ● Потврду банке о ликвидности рачуна, не старију од петнаест (15) дана.
 ● Банковни извод подносиоца пријаве - доказ о извршеној исплати сред-
става за набавку машина, опреме и/или алата;
 ●Копија Уговора о раду са новозапосленим радником/цима, са копијом 
обрасца ПД 3100 из Пореске управе о пријави;
 ● Фактура и/или копија фискалног рачуна након проведене набавке.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. Сва до-
кумента се достављају као копије или оригинали или овјерене копије. Уколико 
се достављају као копије, по захтјеву комисије, оригинале или овјерене копије 
ће бити потребно доставити на увид. Додатна документација може се тражити у 
складу са потребама оцјене пријава. 

7. ОЦЈЕНА ПРИЈАВА

 Све пријаве које задовоље услове прихватљивости (обавезне услове), ће 
бити оцијењене у складу са Критеријумима датим у Правилнику.

 Након завршеног оцјењивања свих пријава, Комисија дефинише ранг ли-
сту подносиоца пријава на основу остварених бодова и даје препоруку Градона-
челнику за додјелу подстицајних средстава.

 Уколико у датом року не достави тражене документе, сматраће се да је 
подносилац пријаве одустао од процедуре додјеле подстицајних средстава, те 
Комисија на основу остварених бодова може предложити сљедећег кандидата за 
склапање Уговора о додјели подстицајних средстава за суфинансирање-финанси-
рање набавке.

 Градска управа Приједор ће са изабраним корисницима закључити Уго-
вор, којим се детаљно регулишу права и обавезе потписника. 

 У случају да неко одбије Уговор или одустане од реализације Уговора, 
право на подршку може да оствари сљедећи рангирани подносилац пријаве.

8. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

 Крајњи рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 
30.9.2021. године, у шалтер сали Градске управе Приједора. 

 Пријава се доставља у једном оригиналном примјерку. 

 Пријавни образац и Правилник су доступни на Инфо пулту Градске упра-
ве Града Приједора и на веб страници Града Приједора www.prijedorgrad.org.    

9. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.
 Изабрани корисници су дужни да омогуће надлежним Одјељењима 
Градске управе контролу намјенског трошења подстицајних средстава и увид у 
сву потребну документацију у наредна 12 мјесеци од дана закључења Уговора. 

 За додатне информације сви заинтересовани подносиоци пријаве се 
могу обратити Одјељењу за привреду и предузетништво, на бројеве телефона: 
052/245-143; 052/245-137; 052/245-142 и 052/245-138.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Далибор Павловић
 

1) Према Закону о развоју малих и средњих предузећа РС („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13) мала предузећа чине привредни субјекти који запошљавају мање од 50 радника и чији је укупан 
годишњи приход мањи од 2.000.000 КМ, а средња предузећа чине привредни субјекти који запошљавају од 50 до 250 радника и чији је укупан годишњи приход од 2.000.000 КМ до 8.000.000 КМ.
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ОГЛАСИ/КУЛТУРА

Број: 02-40-5091/21
Датум: 8.7.2021. године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број:97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града Приједора ("Службени 
гласник Града Приједора", број: 12/17),градоначелник Града Приједора, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И    П О З И В
за подношење пријава за реализацију Правилника коришћења буџетских средстава

у области привреде у 2021. години

I – ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава из Буџета Града 
Приједора за 2021. годину, за предузетнике и привредна друштва који имају 
сједиште на подручју града Приједора, незапослена лица са ЗЗЗРС-Филијала 
Приједор-Биро Приједор, кроз сљедеће мјере:

 Мјера I: Подстицај за самозапошљавање незапослених лица и женско 
предузетништво;

 Мјера II: Подстицај за запошљавање младих високообразованих кадрова 
до 30 година старости и запошљавање нових радника;

 Мјера III: Подстицај за подршку увођењу стандарда (сертификација).

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

 Услови за додјелу подстицајних средстава дефинисани су Правилником 
коришћења буџетских средстава у области привреде за 2021. годину (у даљем 
тексту: Правилник), а по мјерама су сљедећи:

 Мјера I: Подстицај за самозапошљавање незапослених лица и женско 
предузетништво

 Право на кориштење подстицајних средстава за самозапошљавање и 
женско предузетништво, имају незапослена лица која су у периоду од 1.10.2020. 
године до 30.9.2021. године регистровала привредно друштво, правно лице 
или предузетничку дјелатност, а која обављају производну, занатску, услужну, 
образовну, здравствену или пољопривредну дјелатност на подручју града 
Приједора и који испуњавају услове дефинисане Правилником и то:

 - да су као незапослена лица била на евиденцији Завода за запошља-
вање Републике Српске, Филијала Приједор-Биро Приједор;
 - да су први пут регистровали пословну дјелатност, као основно зани-
мање, за коју траже подстицај;
 - да редовно измирују обавезе по основу јавних прихода од датума реги-
страције.

 Подстицајна средства се додјељују бесповратно и подразумијевају суб-
венционирање годишњих трошкова пословања. Самозапослено лице регистро-
вану дјелатност може обављати једино као основно занимање.

 Подстицај за самозапошљавање не могу остварити корисници који су:

 - користили подстицај за самозапошљавање, по овом основу од стране 
Града Приједора (у претходне три године);
 - који су аплицирали у оквиру овог Јавног позива и за друге врсте 
подстицаја;
 - ако се баве дјелатностима кућне радиности, трговине и угоститељства.

 Уз пријаву се прилаже сљедећа документација:

 - потврду Завода за запошљавање РС, Филијала Приједор-Биро 
Приједор, којом се потврђује да је подносилац пријављен на евиденцији, прије 
самозапошљавања;
 - копију Рјешења о регистрацији са назначеном претежном дјелатношћу 
(Обавијест о разврставању).

 Подносиоци пријаве који су испунили услове Јавног позива и препору-
чени за додјелу подстицајних средстава, прије потписивања уговора о додјели 
подстицајних средстава са Градом Приједором, треба да доставе сљедећа доку-
мента:

 - увјерење о измиреним пореским обавезама и 
 - потврду банке са јасно видљивим бројем рачуна или копију Уговора са 
банком о отварању и вођењу трансакционог рачуна,
 - бјанко мјеницу као инструмент обезбјеђења.

 Уколико у датом року подносиоц пријаве не достави тражена документа, 
сматраће се да је одустао од процедуре за додјелу подстицајних средстава,  
Комисија ће препоручити сљедећег подносиоца са листе, на основу остварених 
бодова.
 Корисник средстава је обавезан регистровану дјелатност обављати 
најмање 1 (једну) годину, од дана потписивања Уговора, којим ће бити регулисане 
и остале обавезе између корисника и даваоца средстава, града Приједора.

 Максималан износ подстицајних средства по пријави, зависно од врсте 
дјелатности износи:

 - до 3.000,00 КМ за услужне и остале дјелатности и
 - до 5.000,00 КМ за производне дјелатности и прерађивачку индустрију, 
пољопривредну дјелатност, грађевинарствои информационо-комуникационе 
технологије

Мјера II: Подстицај за запошљавање младих високообразованих кадрова до 30 
година старости и запошљавање нових радника

 Право на коришћење подстицајних средстава за запошљавање младих 
високообразованих кадрова до 30 година старости и запошљавање нових 
радника, имајупривредна друштва, правна лица и предузетници, који обављају 
производну, занатску услужну, образовну, здравствену и пољопривредну 
дјелатност на подручју града Приједора, којису у периоду од 1.10.2020. године до 
30.9.2021. године запослили једног или више радника, за које плаћају доприносе 
и који су у року поднијели пријаву.

 Уз пријаву се прилаже следећа документација:

 - Kопијa Рјешења о регистрацији са назначеном претежном дјелатношћу 
(Обавијест о разврставању);
 - Копијa биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном 
рачуну овјерен од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица или 
прописане образце за предузетнике и за мале предузетнике (обрасци 1007 и 
1004, 1005 и 1006);
 - Потврдa/е Завода за запошљавање РС-Филијала Приједор-Биро 
Приједор, којом се потврђује да је запослено лице било на евиденцији овог 
Завода;
 - Извјештај Пореске управе РС-ПЦ Приједор са списком запослених 
радника на којем се налазе и запослени радници за која се траже подстицајна 
средства;    
 - Копија/е Уговора о раду са запосленим радницима за које се траже 
подстицајна средства, са копијама образаца ПД 3100 из Пореске управе о пријави.

 Подносиоци пријаве који су испунили услове Јавног позива и 
препоручени за додјелу подстицајних средстава, прије потписивања уговора 
о додјели подстицајних средстава са Градом Приједором, треба да доставе 
сљедећа документа:

 - увјерење о измиреним пореским обавезама и 
 - потврду банке са јасно видљивим бројем рачуна или копију Уговора са 
банком о отварању и вођењу трансакционог рачуна,
 - бјанко мјеницу као инструмент обезбјеђења.

 Уколико у датом року подносиоц пријаве не достави тражена документа, 
сматраће се да је одустао од процедуре за додјелу подстицајних средстава,  
Комисија ће препоручитисљедећег подносиоца са листе, на основу остварених 
бодова.

 Право на додјелу подстицајних средстава немају:

 - Јавна предузећа, јавне установе, невладине организације (НВО) и удру-
жења грађана (УГ),  субјекти који се финансирају из буџета Града и/или Републи-
ке, односно који су у већинском власништву Града и/или Републике;

 - Привредна друштва и предузетници која запошљавају лица којима је 
код истог послодавца престао радни однос у задњих 12 мјесеци.

 Подстицајна средства,зависно од стручне спреме предвиђене за тражено 
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радно мјесто новозапослених радника, износе:

	 А)	 за	 пројекат	 "Подстицај	 послодавцима	 за	 запошљавање	 младих	
високообразованих	кадрова	до	30	година	старости":

 - до 2.500 КМ -  по једном запосленом раднику од ВШС до др

 Б)	 за	 пројекат	 "Подстицај	 послодавцима	 за	 запошљавање	 нових	
радника":

 - до 1.500 КМ -по једном запосленом раднику од НК до ССС спремом, 
 - до 2.500 КМ -  по једном запосленом раднику од ВШС до др

 Општи услов за додјелу подстицајних средстава послодавцима за овај 
подстицај једа новозапослене раднике пријаве на пуно радно вријеме од 8 
(осам) радних сати и са истима склопи уговор на минимално 12 мјесеци, а сви 
остали детаљи и остале обавезе корисника и даваоца средстава ће се регулисати 
уговором.

 Овим подстицајем један послодавац може поднијети захтјев за 
запошљавање максимално  пет (5)	 незапослених лица, без обзира на стручну 
спрему.

Мјера	III:Подстицај	за	подршку	увођењу	стандарда	(сертификација)

 Право на коришћење подстицајних средстава за увођење стандарда имају 
привредна друштва, предузетници, те удружења, задруге и физичка лица која 
обављају пољопривредну производњу, а којасу са овлаштеном сертификацијском 
кућом,у периоду од 1.10.2020. године до 30.09.2021. године,провели поступак 
сертификације или ресертификације и ако задовољавају сљедеће услове, и то:

 - да су на вријеме поднијели пријаву за подстицај са документацијом 
дефинисану Јавним позивом;
 - да имају регистровано сједиште/пословну јединицу на подручју града 
Приједора;
 - да пољопривредну производњу обављају на подручју града Приједора.

 У складу са правним статусом подносиоца, уз пријаву се прилаже 
сљедећа документација:

 - копија Рјешења о регистрацији дјелатности;
 - копија Потврде о регистрацији пореског обвезника – ЈИБ (достављају 
предузетници регистровани прије 3.7.2017. године);
 - копија потврде о упису у Регистар пољопривредних газдинстава (до-
стављају само физичка лица);
 - копија уговора са ангажованом овлаштеном сертификацијском 
кућом(достављају сви);
 - доказ о извршеној уплати средстава – банковни извод (достављају сви);
 - копија добијеног сертификата (достављају сви).

 Подносиоци пријаве који су испунили услове Правилника, прије потпи-
сивања уговора треба да доставе сљедећа документа:

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

 Износ	 подстицајних	 средстава	 за	 сертификацију,	 односно	

ресертификацију	стандарда,	представља		до	50%	вриједности	укупних	трошко-
ва	и	не	може	бити	већи	од	3.000,00	КМ.

 Уколико у датом року подносиоц пријаве не достави тражена докумен-
та, сматраће се да јеодустао од процедуре за додјелу подстицајних средстава, а 
Комисија ће препоручитисљедећег подносиоца који испуњава Правилником про-
писане услове. 

III – КРИТЕРИЈУМИ	ЗА	ДОДЈЕЛУ	СРЕДСТАВА

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

IV – РОК	ЗА	ПОДНОШЕЊЕ	ПРИЈАВА

 Рок	за	подношење	пријавапо	наведеним	мјерама	је	30.9.2021.	године.	

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.

 Документација  се подноси  у шалтер сали Градске управе Приједор. Уз 
пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом.

 Пријавни образаци Јавни позив могу се преузети на Инфо пулту, као и на 
веб страници Града Приједора www.prijedorgrad.org

V – РАЗМАТРАЊЕ	ПРИЈАВА

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

VI	–	OБАВЕЗЕ

 Градска управа ће са изабраним корисницима закључити Уговор, којим 
се детаљно регулишу права и обавезе потписника, у трајању од најмање 12 
мјесеци, од дана потписивања Уговора.
 Приликом закључивања Уговора са Градом, корисници су дужни 
доставити средство обезбјеђења – бјанко мјеницу.

 Изабрани корисници су дужни да омогуће надлежним Одјељењима 
Градске управе контролу намјенског трошења подстицајних средстава и увид у 
сву потребну документацију у наредних  12 мјесеци од дана закључења Уговора. 

VII – ОСТАЛЕ	НАПОМЕНЕ

 За све додатне информације,заинтересовани се могу обратити Одјељењу 
за привреду и предузетништво Градске управе Приједор (први спрат зграде 
Градске управе Приједор, канцеларије број 15 и 16) или на бројеве телефона: 
052/245-143; 052/245-137; 052/245-142 и 052/245-138.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Далибор Павловић

У Музеју Козаре отворена је из-
ложба Седмог Бијенала аква-
рела малог формата, коју ова 
установа реализује у сарадњи 
са Студентским културним цен-
тром из Новог Београда.
Посјетиоци ће имати прилику 
да погледају 130 акварела 85 
аутора са простора бивше Југо-
славије. 
"Много аутора, много поети-
ка, различити приступи, али 
оно што је специфично и што 
повезује све ове радове је 
свјежина и непосредност коју 
акварел као техника, сама по 
себи чини", рекао је Зоран Ра-
доњић, директор Музеја Коза-
ре.
Аутор изложбе и кустос Гале-
рије СКЦ Нови Београд, Љиља-
на Суботић истакла је да је 

Бијенале акварела малог фор-
мата карактеристично по томе 
што његује класичну ликовну 
технику. 
"Нама је задовољство када 
дођемо у Приједор, сарадња 
са Музејом траје од Првог Бије-
нала и мени је драго што ће на-
кон београдске, и приједорска 
публика да погледа ове радо-
ве", истакла је она.
Отварању изложбе присуство-
вао је и Жарко Ковачевић, за-
мјеник градоначелника Прије-
дора, који је позвао суграђане 
да погледају ове ликовне ра-
дове. 
Ова изложба, која је у програ-
му "Приједорског љета култу-
ре" биће отворена до 4. авгу-
ста.

М. Шодић 

ОТВОРЕНА	ИЗЛОЖБА	СЕДМОГ	БИЈЕНАЛА	
АКВАРЕЛА	МАЛОГ	ФОРМАТА
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ЧИТУЉЕ/ХРОНИКА

Дана 18.7.2021. године навршава се шест мјесеци 
од смрти нашег драгог супруга, оца и деде

ЈОВАНА БАНОВИЋА
Заувијек ћеш остати у срцима 
и мислима оних који те воле.

Твоја супруга Слободанка, кћерка Весна 
и син Марко са породицама

15471

Сјећање на вољеног супруга и оца

РАТКА ВАСИЉЕВИЋА
(16.7.2017 – 16.7.2021)

Вријеме пролази, али остају сјећања на твој драги 
лик, доброту и племенитост. По доброти те памтимо, 
с поносом спомињемо и у срцу носимо. Неизмјерно 
нам недостајеш. Увијек вољен и незаборављен.

Твоји најмилији 15472

Тужно сјећање на супруга, оца и деду

РАЈКА ЦВИЈИЋА
(14.7.2021)

Једанаест година тешких и дугих откад ниси 
са нама. Сваким даном све нам више 

недостајеш, нека анђели чувају твоју добру душу, 
а ми те чувамо од заборава.

Твоја породица 15463

Дана 17.7.2021. навршава се 40 дана 
откако нас је напустила наша вољена 

супруга, мајка, свекрва и бака

ДРАГА ИВКОВИЋ

Вољени не умиру све док живе 
они који их воле.

Супруг Саво, син Зоран, кћерка Јадранка, 
снаха Гордана, унучад: Душан, Анђела, 

Ема и Дуња
15469

Дана 8.7.2021. преминуо је наш драги

ВЛАДО ТРЕБОВАЦ 
(1956-2021) 

Заувијек ћеш нам недостајати. 
Твоји: Боба, Владимир и Милана.

NEMA

Тужно сјећање на нашег вољеног

РАЈКА МРШИЋА
(2016-2021)

Живјећеш вјечно у срцима својих најмилијих.
Твоји: супруга Слободанка, кћерка Дијана, син Раде, снаха Бојана, 
унучад Марија и Лука 9183

Дана 14.7.2021. навршило се 10 година 
од смрти нашег драгог сина и брата

ДЕЈАНА ЗОРИЋА

Твоја доброта и племенитост живјеће вјечно у нашим срцима.
Хвала ти за све што си учинио за нас.
Отац Симо, мајка Милка и сестра Слађана 15466

Дана 17.7.2021. 
навршава се 40 дана 
од смрти наше прије

ДРАГЕ ИВКОВИЋ

Заувијек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји пријатељи: Рада, Игор, Сања 
и твоје мале пријице: Тами и Таја

15473

Дана 17.7.2021. 
навршава се 14 година 
од смрти наше драге 
мајке, свекрве и баке

СТОЈЕ (рођ. 
Средић) ВОКИЋ

С љубављу и поштовањем, 
чуваћемо те од заборава.
Син Сретко, снаха Љиљана, унучад Бојан и Анђела

15468

Дана 17.7.2021. навршавају се двије године 
од смрти мога супруга

РАТКА (Ђорђе) 
ЊЕГОВАНОВИЋА

(1941-2019)
Драги мој Ратко, хвала ти за сву љубав коју си 
пружио према мени и својим најближим.

Почивај у миру и нека ти је лака земља. 
С љубављу и поштовањем, твоја супруга Миољка
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Дана 17.7.2021. навршава 
се шест година од смрти 

моје једине кћерке

ДРАГАНЕ ПАНИЋ
(1968-2015)

Најдража кћери, сваки дан,сваку ноћ, сваки трен, 
сваки уздах моје мисли су са тобом.

Воли те твоја мама Вука
15467

Дана 16.7.2021. навршава 
се година дана од смрти 

нашег драгог

РАДОВАНА МАЦУРЕ

Са поштовањем, супруга Милка са родбином

15461

Дана 25.7.2021. године 
навршава се 12 година 
од смрти нашег тате, 

деде и прадеде

МИЛОРАДА – МИЛЕ 
ВЕКИЋА 

Из Градине
Вјечно ћеш бити у нашим 

срцима, са прелијепим 
успоменама.
Твоја дјеца 15448

Дана 18.7.2021. навршавају 
се три тужне године откад 

није са нама наш

ДРАШКО 
БОГДАНОВИЋ – 

БУРЗА
Успомену на тебе 

чуваћемо од заборава.
Твоја породица

15465

Посљедњи поздрав

БОГДАН ШИБАР
(1956-2021)

Са нама си док живимо.
Ожалошћени: супруга Благица, кћерка Наташа, 

зет Миленко и унук Константин 15474

БОГДАН ШИБАР
(1956-2021)

„Отиш`о си куме остала је туга...“
Породица Вигњевић

15477

Дана 19.7.2021. навршавају се двије године 
од смрти наше драге супруге, мајке и баке

СЛОБОДАНКЕ ПРПОШ
(19.7.2019 – 19.7.2021)

С поштовањем, тугом и болом у срцу сјећају се твоји: 
супруг Млађан, дјеца Зоран и Винко, снахе и унучад

15475

Навршава се 35 година од 
убиства мога сина

НЕНАДА – ПЕЂЕ 
СТАКИЋА

(18.7.1986 – 18.7.2021)

Ожалошћена породица Стакић, отац Лазо, мајка 
Милка, брат Илија са породицом

15476

Лица из Цазина чији су 
иницијали Ћ.Х. и С.Х. 
осумњичена су да су 
извршењем кривичних 
дјела утаја пореза и до-
приноса и злоупотреба 
овлаштења у привреди 
оштетила буџет Репу-
блике Српске за 47.976 
КМ, саопштено је из 
Полицијске управе 
Приједор.
Ћ.Х, као одговорно 
лице друштва ограни-
чене одговорности у 
Цазину и С.Х, као од-
говорно лице подруч-
не јединице тог друш-

тва у Новом Граду, од 
2013. до 2015. године 
нису пријавили три за-
послена радника у тој 
локалној заједници 
Пореској управи Репу-
блике Српске нити су 
пријављивали обрачун 
и плаћање пореза на 
лична примања и до-
приноса на исплаћене 
личне дохотке.
Ова лица од 2010. до 
2015. године нису при-
јављивала средства и 
резултате пословања, 
нису плаћала порез на 
добит, нити су вршила 

обрачун и плаћање по-
реза на лична примања 
и плаћање доприноса 
на исплаћен лични до-
ходак радника.
Полицијска управа 
Приједор је приједор-
ском Окружном јавном 
тужилаштву поднијела 
извјештај против лица 
Ћ.Х. и С.Х. због по-
стојања основа сумње 
да су починила кривич-
на дјела утаја пореза 
и доприноса и злоу-
потреба овлаштења у 
привреди.

Држављанин Србије 
и два држављанина 
Сјеверне Македоније 
осумњичени су да су 
једно лице из Новог 
Града довели у заблуду 
и преварили за износ 
од 1.900 евра, саопш-
тено је из Полицијске 
управе Приједор.
Припадници Поли-
цијске управе Прије-
дор идентификовали 
су и ухапсили лице 
чији су иницијали П.Н. 
из Србије и два лица 
са иницијалима Џ.А. и 
Р.А. из Сјеверне Маке-
доније због сумње да 
су починила више кри-
вичних дјела превара 

на подручју у надлеж-
ности ове управе.
Они су, са намјером 
стицања противправ-
не имовинске користи, 
доводећи оштећеног 
у заблуду да су имали 
саобраћајну незгоду, 
тражили на увид нов-
чанице од 100 евра, 
обећавајући за услугу 
скупоцјене предмете.
Током криминалистич-
ке обраде утврђено је 
да је осумњичени Џ.А. 
у априлу 2019. године 
и августу 2016. године 
на сличан начин по-
чинио кривична дјела 
превара оштетивши 
лице из Новог Града 

за 3.620 КМ и лице из 
Приједора за 11.750 
КМ.
Код осумњичених је 
пронађен и привре-
мено одузет одређен 
износ новца у разли-
читим валутама и апо-
енима који ће бити 
достављен у депозит 
Основног суда у Но-
вом Граду. О свему је 
обавијештен тужилац 
Окружног јавног ту-
жилаштва Приједор 
којем ће, након ком-
плетирања предмета, 
бити достављени из-
вјештаји за почињена 
кривична дјела.

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ ПРЕВАРОМ 
УЗЕЛИ НОВАЦ ОД ГРАЂАНА

ДВА ЛИЦА ИЗ ЦАЗИНА 
ОШТЕТИЛА БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ ЗА ГОТОВО 50.000 КМ

ФОТОГРАФИЈЕ 
ЧИТУЉА ЧУВАМО 

40 ДАНА

ОГЛАШАВАЈТЕ
У КОЗАРСКОМ

ВЈЕСНИКУ

Агенције 

Агенције 
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КУЛТУРА/ СПОРТ

ВОДОРАВНО: 1. 1. Врста зимског спорта, 9. Арапско мушко 
име, 10. Име проналазача Едисона, 12. Бакарна посуда за кафу, 
14. Чешка гимнастичарка Чеславска, 15. Град у јужној Русији, 
17. Радио телевизија Војводине, 18. Прво слово, 19. Стручно 
мишљење, 21. Два иста слова, 23. Дугачке, закривљене кости, 
24. Други самоглассник, 25. Уједињена Арапска Република, 27. 
Дио тениског меча, 28. Осим, сем, 29. Један занатлија, 31. Цје-
локупно, 32. Писац, творац, 33. Главни град Швајцарске, 34. 
Одбити, зауставити. 

УСПРАВНО: 1. Румунска атлетичарка Габријела, 2. Назив руске 
подморнице, 3. Издавач, 4. Литар, 5. Ауто-ознака Египта, 6. 
Узгој стоке, 7. Мафијашки закон ћутања, 8. Насеље у Хрватској, 
9. Лучки град на Сицилији, 11. Модеран, ововремен, 13. Особе 
од посебног  повјерења, 16. Бивши кошаркаш „Сакрамента“ 
Крис, 20. Нето регистарска тона (скр.), 22. Образац, форма, 
26. Дио кредита, 28. Европска монета (мн.), 30. Обор, 31. Дио 
одбојкашког меча, 33. Мјесто у Србији, 35. Ознака пречника. 

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ

Ослушкује: Радомир Речевић

ТРЕЋЕ УХО

СВЕ И НИШТА                                                                                                   
Гурмани из пуног фрижидера могу да узму све.                                                        

Из ормара готово ништа. 
 

ВЕЋ ВИЂЕНО                                                                                                       
Видљиво је и из авиона.                                                                                  

Тамо гдје царује сила, демократија је само слуга. 

ДВА ПОЛА
Искусне даме се не хвале бројем љубавника.                                                         

Оне се радије представљају као почетнице у љубави. 

РИМСКИ МОЗАИК                                                                                           
Данашња истина је као римски мозаик.                                                                  

Из њега би свако да извади „свој“ каменчић. 

ТРЕБАЛИ БИ                                                                                                  
Терористи би се требали угледати на хипике, 

па да нам умјесто бомби, подмећу секс бомбе. 

(НЕ)ПОШТЕЊЕ                                                                                                           
Да разјаснимо још нешто.                                                                                           

Док се поштен наради, непоштен већ заради. 
 

РАШИН КУТАК

Николина Рендић и Алек-
са Рендић чланови су овог 
друштва већ три године, воле 
фолклор, јер уче неке старе 
игре, а вољели би да се бина 
још мало прошири. Алекси је 
омиљена игра Гилберт коло, 
а тренутно са својим друга-
рима спрема кореографију 
Козаре. Старији члан је Татја-

на Стојнић. У КУД-у је већ 12 
година, фолклором се бави 
из љубави, али и да сачува 
традицију и обичаје.
Крајишке игре, Игре из Шу-
мадије, Игре из Пирота су 
од многих игара које заједно 
са члановима друштва спре-
мају умјетнички руководио-
ци и костимографи. За све је 
потребно доста труда и рада, 
али највише воље. 
"Све зависи од узраста, али 
за једну кореографију два-
три мјесеца је неопходно да 
то буде уиграно, баш онако 
како треба. Друштво тренут-
но броји 15 кореографија, 
ако рачунамо Први ансамбл 
и то су комбинације разних 
врста корака и мелодија. 

За једног играча да игра у 
Првом ансамблу потреб-
но је да се каже да је добар 
фолклораш, а треба година 
и година упорности и тру-
да", рекао је Бојан Раковић, 
умјетнички руководилац 
КУД-а "Омарска". 
Свака кореографија тешка је 
на свој начин и свака ношња 

има различите детаље по 
којима је препознатљива.
"У комплету једна ношња 
да се сашије, то мало дуже 
траје, пет до шест дана да се 
уради једна хаљина. Оне се 
комплетирају са кошуљама. 
Свака је ношња различита на 
свој начин. Сваки пут кад са-
шијем једну, онда ми је она 
друга још љепша'', каже Зора 
Дроњић, костимограф КУД-а 
"Омарска". 
Мало је мјесто, али велика 

је заинтересованост младих 
за фолклор. Поносни су на 
оно што су досад постигли и 
желе да буду још бољи.
"Досад смо наступали на 
великом броју манифеста-
ција које су биле локалног 
и регионалног карактера, а 
наступали смо и на бројим 

међународним фестивали-
ма. Истичем ту два пута у 
Бугарској, Мађарској, Слове-
нији неколико пута у Србији 
и Хрватској. 
Ми имамо ту некакву срећу 
да овдје дјеца из околних 
села и почињу да раде овдје 
и на тај начин ово друштво 
опстаје и ради'', рекао је Ран-
ко Анђић, предсједник КУД-а 
"Омарска".  

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ 
И ОБИЧАЈА

Културно-умјетничко друштво "Омарска"

Након паузе, због пандемије корона 
вируса, ово друштво спрема се да 23. 
јула крене на мини турнеју по Херце-
говини, која ће трајати три дана. 

Активни на пробама 

В. Нишевић

"Живи живот, играј фолклор'', порука је 125 чланова Културно-
умјетничког друштва "Омарска". Са радом су почели прије 12 
година и још увијек уче. Чувари традиције и обичаја су они најм-
лађи, али и најстарији чланови овог друштва.  
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Припремио: З. Jелић

П р и j e д o р с к и 
б и ц и к л и с т a 
Синишa Лу-
кић, кao члaн 
БК "Кoзaрa", 
нaступиo je нa 
сeдмoj пo рeду 
MTБ "Црнa 
Tрaвa Tрoфи" 
брдскoj трци.  
К o н у р e н ц и j a 
je билa изузeт-
нo jaкa, aли 
je Лукић крoз 
циљ прoшao 
кao jeдaнaeсти. 
Oвo je дoбaр 
рeзултaт, бу-
дући дa je Лу-
кић уписao 
нoвих oсaм 
бoдoвa зa УЦИ 
рaнг листу.

Нa Meђунaрoднoм џудo турниру "Бaњaлукa Oпeн" наступилa je и члaницa ЏК "Кoзaрa Жeљeз-
ничaр" Вeснa Ђурђeвић, при тoм je oсвojилa  злaтну мeдaљу. Oвo je вeлики успjeх, укoликo сe 
узмe у oбзир дa je нa турниру учeствoвaлo oкo 600 тaкмичaрa из 40 клубoвa, штo дoмaћих штo 
из  Њeмaчкe, Aустриje,  Црнe Гoрe, Србиje, Хрвaтскe  и Сjeвeрнe Maкeдoниje.

ЗЛАТО ЗА ЂУРЂЕВИЋЕВУНОВИ БОДОВИ 
ЗА ЛУКИЋА

Дугa, aли успjeшнa, тaкo сe 
мoжe oциjeнити прoшлa 
сeзoнa зa Кoшaркaшки клуб 
"Хaнтeрс". Прeкo 30 утaк-
мицa je изa њих, jeр je прaк-
тичнo истa eкипa игрaлa 
сeниoрску Другу лигу РС и 
Прву лигу РС зa jуниoрe. 

"Пoнoвили смo oпeт зaвршну 
сениорску лигу, гдje je билo 
нeких мaњих пoврeдa. Aли, 
зaвршили смo нa четвртoм мje-
сту. И oнo штo je oвoj гeнeрaциjи 
пoстaлo спeцифичнo, oсвajaњe 
мeдaља oд пиoнирскoг узрaстa, 
a нa фajнaл-фoру зa првaкa РС 
oсвojили смo другo мjeстo изa 
нeприкoснoвeнe "Игoкeе". И 
мoгу рeћи дa смo прaктичнo 
први oд свих клубoвa  у Рeпу-
блици Српскoj",   каже тренер, 

Синиша Шолаја.
Риjeч je o eкипи кoja je 
сaстaвљeнa искључивo oд 
кoшaркaшa из Приjeдoрa, штo 
дaje дoдaтну тeжину њихo-
вим рeзултaтимa. Дaли су и 
нajбoљeг стриjeлцa jуниoрскe 
лигe, a у питaњу je Синишa 
Шoрaк, кojи je нaступao и у 
Првoj лиги зa "Приjeдoр Спaр-
тaк".
"Oвдje живим, oвдje сaм хтиo 
зaвршити срeдњу шкoлу и 
вeзaн сaм зa oву eкипу. И 
oстaћу читaв живoт у кoнтaку 
сa eкипoм. Плaнирaм сe и дaљe 
бaвити кoшаркoм и нaкoн oвe 
сeзoне плaнирaм ићи у нeки 
вeћи клуб", прича Шорак.
Рeзултaт у функциjи игрaчa, тим 
сe вoдe у oвoм клубу. Oснoв-
нa идejа je рaзвoj и  нaпрeдaк 

млaдих кoшaркaшa зa штa су 
пoтребне квaлитeтнe утaкмицe  
и прeмa тoмe сe дeфинишу и 
тaкмичaрски циљeви. Taкo дa 
плaсмaн у виши рaнг трeнутнo 
ниje импeрaтив.
"Дa би сe нaпрaвиo тaj кoрaк 
гoрe, мoрa сe ићи у смjeру 
искусниjих игрaчa. Eкипe oд 
кojих смo губили у тoку сeзo-
не, a имaмo укупнo сeдaм или 
oсaм пoрaзa у oбa тaкмичeњa, 
су eкипe сaстaвљeнe oд мoмaкa 
кojи дужe игрajу кoшaрку нeгo 
штo мojи игрaчи имajу гoдина. 
To су игрaчи свe прeкo тридeсет 
гoдина и искуствoм дoвoдe дo 
плaсмaнa", каже Шолаја. 
Ствaрaње игрaчa oд тeмeљa 
je тeжи пут, aли њим "Хантeр-
си" сигурнo гaзe. Нeкoликo 
игрaчa je вeћ oбуклo дрeсoвe 

рeпрeзaнтaциje Србиje, БиХ и 
РС. И вjeрoвaтнo ћe joш мнo-
ги, jeр у КК "Хантeрс" тренирa 
oкo 120 дjeчaкa и дjeвojчицa, a 

упрaвo oд нaрeднe сeзoнe je у 
плaну дa сe тaкмичи и жeнскa 
сeлeкциja.

РЕЗУЛТАТ У СЛУЖБИ ИГРАЧА

Кошаркашки клуб "Хантерс"
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Prijedora islamske 

vjeroispovijesti 
čestitam praznik
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Gradonačelnik
Dalibor Pavlović

GRAD PRIJEDOR
Skupština grada

Predsjednik Skupštine grada
Mirsad  Duratović

Svim građankama i građanima Prijedora islamske 
vjeroispovijesti, u Prijedoru i dijaspori, u ime Skupštine 

grada Prijedora čestitam islamski praznik Kurban - bajram.

Građanima Prijedora islamske 
vjeroispovijesti sretan Kurban - bajram

"Dani kada izvršavamo još jednu Božiju 
naredbu, iskazujući svoju poslušnost  i 
odanost jednom, jedinom Bogu, našem 
Stvoritelju. Kurban  se obično prevodi 
kao žrtva, međutim, pravo značenje 
je približiti se svom Stvoritelju", kaže 
efendija Velić i dodaje da vjernici, oni 
koji slave Kurban, iskazuju da su spremni 
žrtvovati  lične, radi opštih interesa. 
"Da su nam bitni svi ljudi i da smo 
spremni na međusobno pomaganje i 
solidarnost. Bajrami su dani radosti i 
veselja, ali i saosjećanja i brige za druge, 
naročito one kojim je naša pomoć 

potrebna. Ove godine prvi dan Kurban- 
bajrama je 20. juli kada ćemo klanjati 
i dženazu za 12 prijedorskih šehida. 
Zbog toga pozivamo sve muslimane 
da saosjećaju sa porodicama i da se 
suzdržimo od bajramskog slavlja u 
smislu koncerta, vatrometa i tome 
slično. Neka nam bajramski dani vrate 
nadu i vjeru u bolje sutra, neka nam naša 
žrtva bude primljena kod Svevišnjeg 
Alaha", poručio je efendija Velić i svim 
muslimanima   nastupajući Kurban- 
bajram čestitao riječima "Bajram Šerif 
Mubarek Olsun". 

Već šestu godinu godinu, Udruženje građana "Optimisti" spremno 
dočekuje  Kurban-bajram. Prema riječima Zijada Ćanića, predsjednika 
ovog udruženja, obavljene su sve pripreme u okviru ove akcije, čiji je cilj 
obezbijediti kurbane, odnosno, kurbansko meso za siromašne porodice. 
"Potrudili smo se da najsiromašnijim našim sugrađanima obezbijedimo 
meso, kako bi za Kurban-bajram napravili sebi dostojanstven ručak i kako 
bi na taj način i oni osjetili bajramsku radost", rekao je on. Zahvaljujući 
donatorima ove godine biće podijeljeno 60 kurbana. Na spisku Narodne 
kuhinje "Optimisti" trenutno se nalazi 290 korisnika.

Udruženje građana "Optimisti"

Husein efendija Velić uz predstojeći Kurban-bajram

BAJRAMI SU DANI RADOSTI I VESELJA, 
ALI I SAOSJEĆANJA I BRIGE ZA DRUGE

ŠEZDESET KURBANA ZA 
SIROMAŠNE PORODICE 

Husein efendija Velić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice 
Prijedor, uz čestitke vjernicima za predstojeći praznik Kurban-
bajram podsjeća da su pred onim koji slave ovaj veliki islamski 
praznik prinošenja žrtve dani hadža i kurbana.

KV

T. Mandić


