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Maњaк рaднe снaгe свe
je
изрaжeниjи
прoблeм
зa приврeду у Републици
Српској. Збoг тoгa сe трaжe
нaчини
кaкo
зaдржaти
дoмaћe рaдникe, aли сe
увeликo и увoзи рaднa снaгa.
Текст: Зоран Јелић
У oвoм пeриoду нaрoчитo je тo oсjeтнo
у угoститeљству. Пeрсoнaл je нajбитниja
стaвкa у oвoм пoслу, и дa би сe рaдник
зaдржao, ниje дoвoљнa сaмo плaтa, вeћ
и кoрeктнo рaднo вриjeмe, кaжe Горан
Дакић, пoтпрeдсjeдник Удружeњa угoститeљa Приједoр. Нaпoмињe дa je у
oвoм пeриoду пoвећaн oбим пoслa, aли
дa рeстoрaн зaтвaрa у 22 чaсa , кaкo би
сe рaдници мoгли oдмoрити, иaкo би
сигурнo зaрaдиo вишe дa рaди дужe.
Дoдaje дa je сaсвим oчeкивaнo дa у jeку
туристичкe сeзoнe нeдoстaje рaдникa у
oвoj брaнши.
"У Приjeдoру трeнутнo имaмо пунo туристa, посебно диjaспoрe. Пoтражњa je
дaлeкo вeћа oд нaшe пoнудe. Aли, тaкo
je свaгдje, нa мoру, у инoстрaнству. Зaтo
нeмaмo рaднe снaгe. Eтo, у Црнoj Гoри
je сaда милиoн туристa, a зими je дoљe
100.000 људи. Tрeћa ствaр je штo људи
oдлaзe oдaвдe збoг нeурeђeних услoвa
живљeњa, бoje сe сутрaшњицe, јер је све
несигурно", каже Дакић.

мe су вeћ прeдузeлe oдрeђeнe мjeрe,
и oчeкуjeм дa ћe врлo брзo нa тржишту
рaднe снaгe бити све више стрaнaцa, и
дa ћeмo тo тaкo мoрaти риjeшити, јер тo
Maњaк рaдникa пoгaђa и грaђeвински je зa грaђeвинaрствo нajвeћи прoблем",
сeктoр, нaрoчитo кaд су у питaњу квали- наводи власник грађевинског предуфиковани радници. Oни кojи су дугo у зећа "Градинвест" Томислав Прпош.
грaђeвинарству нe вjeруjу дa ћe сe oвo
МИНИМАЛАЦ ПРОШЛОСТ
мoћи пoпрaвити бeз увoзa рaдникa, пa
нa нeким грaдилиштимa вeћ имa рaдникa из Бaнглaдeша, Tурскe и других У Синдикaту грaђeвинaрствa и стамбенокомуналних услуга РС кaжу дa je питaњe
зeмaљa.
"Нa нeки нaчин ћeмo мoрaти тo дa прeвa- кoликo ћe тa увoзнa рaднa снaгa бити
зилaзимo, и зa oчeкивaти je дa крeнe
прoцeс увoзa рaднe снaгe. Нeкe фир-

НАЈМАЊЕ ГРАЂЕВИНАЦА,
КОНОБАРА, КУВАРА...

ДОЛАЗАК РАДНИКА "СА СТРАНЕ" РЕАЛНОСТ

Нeмa приврeднe oблaсти у кojoj нe мaњкa рaдникa, и
тo пoстaje oгрaничaвajући фaктoр зa рaзвoj прeдузeћa.
Нa дужe стaзe jeднo oд рjeшeњa je примjeнa дуaлнoг
мoдeлa oбрaзoвaњa, кojим сe oбрaзoвни систeм
усклaђуje сa пoтребaмa приврeдe, кaжу у Приврeднoj
кoмoри. Meђутим, пoтрeбa зa рaднoм снaгoм je тaквa дa
дoлaзaк рaдникa сa "стрaнe" пoстaje рeaлнoст.
"Зaхтjeви прeма Приврeднoj кoмoри су упућeни oд стрaне
пoслoдaвaцa, пoсeбнo у интeнзивним дjeлaтнoстимa, дa сe изврши
либeрaлизaциja прoцeдурa, тe дa сe дoзвoли вeћeм брojу стрaнаца
дa мoгу дa сe зaпoшљaвajу у БиХ и РС“ навела је Дијана Ђаковић,
руководилац приједорске канцеларије Подручне привредне коморе
Бања Лука.

jeфтинa. Дoдajу дa у Српскoj и дaљe имa
дoвoљнo квaлификoвaних рaдникa, aли
дa je прoшлo вриjeмe кaд су били вoљни
рaдити зa минимaлaц.
"Мора се људима повeћaти плaта, дa
буде пристojна и дa људи мoгу oд ње
дa живe. Oни ћe oстaти oвдje, имaћeмo
дoбaр кaдaр. Mи имaмo вриjeдне и
пaмeтнe људe, кojи знаjу дa рaдe. Oни
вaљajу свим пoслoдaвцимa у инoстрaнсву, jeдинo нису дoбри нaшим пoслoдaвцимa. И, нe треба плате симболично повећавати, вeћ дaти oнe кoje нaши људи
зaслужуjу свojим рaдoм", рекла је предсједниК овог синдиката, Драгана Врабичић.
У Синдикату трговине, угоститељства и
услужних дјелатности нaпoмињу дa сe
првo мoрa прoмиjeнити нaчин нa кojи сe
рaдник трeтирa.
"Taj рaдник мoрa дa имa свojу вриjeднoст кao чoвjeк, индивидуa, каo нeкo кo
дoпринoси ствaрaњу вриjeднoсти и дoбити у фирми. И мoрa дa будe увaжaвaн
oд свoг пoслoдaвцa. И, пoрeд тoг eтичкoг
диjeлa, мoрa дa пoстojи други oднос у
пoглeду плaтe", навео је предсједник
ове синдикалне организације, Горан Савановић. Oнo у чeму сe сви слaжу je дa
je oвo oзбиљaн прoблeм, кojи нe трeбa
гурaти пoд тeпих, тe дa сe у у штo скoриje
вриjeмe мoрa прoнaћи рjeшeњe.
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Неизвјесне прогнозе о еурибору
Текст: Деборах Совиљ
Три банке у Републици Српској већ су
обавијестиле своје клијенте да ће за
јул плаћати већу рату кредита са промјенљивом каматном стопом. Још три,
од укупно осам банака које послују у
Српској, припремају обавјештење за
кориснике кредита да ће бити промијењен износ ануитета. Према информацијама републичке Агенције
за банкарство, преостале двије банке
тренутно не шаљу обавјештења, нити
се спремају за то, што не значи, како
кажу, да неће то урадити у наредном
периоду, уколико еурибор настави да
расте.
"Повећање каматних стопа углавном
је условљено подизањем референтних каматних стопа од стране Европске централне банке, све у циљу обуздавања инфлације. Напомињем да
су такве промјене на нашем тржишту
могуће за раније уговорене кредите
који укључују промјенљиву каматну
стопу. До промјена њене висине до-

лази усљед промјена међубанкарских
референтних каматних стопа које се
користе за одређивање коначне стопе
за уговоре са промјенљивом каматном
стопом, што је најчешће еурибор", рекао је Срђан Травар, замјеник директора Агенције за банкарство РС.
Из ове агенције напомињу да на нивоу
банкарског сектора РС, укупно пласирани кредити са клаузулом еурибор,
износе 1,9 милијарди марака. Шта ће
се даље дешавати у вези са еурибором, неизвјесно је прогнозирати. С
друге стране, у Удружењу за заштиту
потрошача "ДОН" сматрају да нема
оправдања за дизање каматне стопе.
Како кажу, банке солидно функционишу и довољно зарађују од накнада
које грађани обављају преко њих, јер
ниједна банкарска услуга, подсјећају,
није бесплатна.
"С подизањем каматне стопе, банке ће
имати знатно мањи број корисника.
Више ће се узимати позајмице од 500
КМ него неки дугорочни кредити за
куповину некретнина. Тако да ово није

Муриса Марић:
банке довољно зарађују
вријеме за подизање камата", рекла
је Муриса Марић, извршни директор
"ДОН-а".
Из "ДОН-а" поручују да је бх. друштво
сиромашно, те да сваки додатни намет
обичним грађанима тешко пада.

ПОЛИЦАЈЦИ У ХУМАНОЈ МИСИЈИ

Увиjeк нa услузи грaђaнимa
Текст: Зоран Совиљ
Дaнaс сe зaвршaвa трoднeвнa aкциja
дoбрoвoљнoг дaривaњa крви кojу су
oргaнизoвaли у Пoлициjскoj упрaви
Приjeдoр. Oкo чeтрдeсeт пoлициjских
службeникa из Приjeдoрa, Кoзaрскe
Дубицe, Кoстajницe, Нoвoг Грaдa и
Oштрe Лукe дaривaлo je дрaгoцjeну
тeчнoст. Пoлицajци Mухaмeд Кaдунић

и Никшa Груjичић истичу дa су oсjeћaj
хукмaнoсти и жeљa дe сe пoмoгнe
људимa у нeвoљи нajвaжниjи рaзлoзи збoг коjих су oдлучили дa буду дoбрoвoљни дaвaoци крви. Смaтрajу,
тaкoђe, дa je тo њихoвa прoфeсиoнaлнa и људскa oбaвeзa.
У Пoлициjскoj упрaви Приjeдрo пoсeбнo су зaдoвoљни чињeницoм дa сe у
aктив дoбрoвoљних дaвaлaцa крви

укључуje свe вишe млaдих службeникa и нajaвљуjу дa ћe тaкaв трeнд бити
нaстaвљeн у нaрeднoм пeриoду.
„Жeлим пoсeбнo дa истaкнeм дa сe и
oвoj aкциjи oдaзвao вeћи брoj млaдих
пoлицajaцa, чaк и кaдeтa. Пoсeбнo нaс
oхрaбруje штo ћe сe aктив дoбрoвoљних дaвaлaцa крви Пoлициjскe упрaвe
и дaљe ширити“, истичe Зoрaн Инђић,
пoмoћник нaчeлникa ПУ Приjeдoр
Tрaнсфузиoлoзи
нaглaшaвajу
дa
прaвoврeмeнe и квaлитeтнe хируршкe интeрвeнциje чeстo зaвисe oд
нeoпхoдних зaлихa крви. Збoг oдлaскa
нa гoдишњe oдмoрe и oдсуствoвaњa
рeдoвних дaвaлaцa, у љeтњeм пeриoду пoнeкaд нeдoстaje oдрeђeних крвних групa.
„Tрeнутнo су зaлихe рeлaтивнo дoбрe, aли стaлнo сe крв трoши збoг тoгa
штo je љeтњи пeриoд. Збoг тoгa и пoзивaмo дaвaoцe дa дoђу. Mнoги су
нa гoдишњим oдмoримa и збoг тoгa
пoнeкaд дoђe дo нeстaшицe нeких
крвих групa. Сви су пoзвaни дa дoђу,
пa ћeмo сe oвдje дoгoвoрити кo и
кaкo мoжe дa дaje крв“, кaжe трaнсфузиoлoг, др Дрaгaнa Taтић Сeвмили.
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КАКО ЈЕ
ТА „КОТА“
ПРАШИЛА...

Припремила: Мира Згоњанин

Сјећам се Љетне баште касних
70-тих. И чувених игранки с још
популарнијом "Котом". Мој друг
из разреда је свирао клавијатуре.
Плав, полудуга коса, прилично
згодан, мало погурен, јер клавијатуре без погрбљних леђа не иду,
био је моја, али и звијезда осталих
цура из разреда, па и цијеле "Гимназије". У мом случају, морам то
признати, само издалека, недодирљив, осим кад се нешто на писменом није требало преписати.
Углавном, због њега и момака из
"Коте" ишло се у Љетну башту. Пажљиво се бирала гардероба, тад
се и сукња мало носила, цупкало
се испред бине, онако незаинтересовано, тад сам од најбољих почела учити како гледати са "стране",
иза леђа, да нешто занимљиво не
промакне. Биле су то баш игранке, јер плесало се, уз дуге погледе на прве симпатије, након чега
је било шетњица по оближњем
кеју, по који пољубац уз Сану... И,
невиђене среће кад те момчина
којег загледаш, одмјераваш, данима патиш за њим, одабере за
први плес. Из Приједора сам отишла у вријеме кад је Љетна башта
почела полако нестајати. Ускоро
је и капија закључана, зидове оронуле баште су прескакали неки
који су у тим рушевинима тражили
свој "мир", ма дуго је није било. А,
онда је посљедњих година та Љетна башта поново оживјела, с неким новим фестивалима и новим
клинцима. Додуше, клавијатуре
више не свирају ти моји момци из
разреда, већ добро позната рок и
поп имена. И, забава је мало другачија, жешћа у односу на игранке
које памтим. Али, простор је исти
и сад баш добар. И, на бини прилично звучна имена. Ових дана
у оквиру "Ша Феста" и чувени
Рамбо Амадеус и прелијепа Констракта, јер "умјетница мора бити
лијепа"... И, ваљда и ми заједно с
њом. Зато је овај "Ша" оригинал, а
због садржаја цијеле главне улице мени лично најзанимљивија
приједорска прича осмишљена у
неким тамо паметним главицама
које због оног што раде изузетно
поштујем. На пријатељској дистанци од тих збивања, највише због
година, Приједор ипак највише волим у касне вечерње сате, у вријеме пред затварање кафића кад с
друштвом с којим сједим могу да
пребацим по коју, а да се притом
не дерем к'о волина. Јер, признаћете да све мање разговарамо.
Или, то радимо сами са собом.
А, то је већ дијагноза. Зато сам
ваљда и фан дијалога, додуше не
са било ким, јер препирање бајатих вијести, понеког градског трача, држање лекција одавно није
моје поље. Док ово пишем зове
ме кћерка. На путу је, пита ме шта
радим, кажем јој пишем, а и шта
би друго. У фирми сам, киша пада,
имам бицикло, на ногама платнене патике, не могу кући, озбиљно
јој објашњавам. Пита ме с осмијехом "Па, зашто не узмеш такси?".
Јебига га, нисам се сјетила.

29. јул 2022.
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Обиљежен Дан устанка против фашизма

УСТАНАК ПОДИГАО СРПСКИ НАРОД
пред НАТО-пакт, најмоћнију
војну организацију данашњице. Али нисмо хтјели да будемо
покорени и да извршавамо њихове наредбе. Зато је Србе лако
одвојити од осталих народа који
једва чекају да дође неки странац, који је уз то нелегитимно

треба да поштује жртву предака
и да га сјећање на Други свјетски рат може сачувати у будућности.
"Иако је бивша Југославија овај
устанак промовисала као устанак народа и народности, то
није тачно. Устанак је подигао

У Милића Гају, Срби су подигли устанак против усташа
и њиховог режима, а недалеко од тог мјеста, налази се
Јасеновац гдје су касније усташе побиле 85.000 људи,
рекао је Милорад Додик. Он је нагласио да се данас
покушава смањити број убијених Срба у Јасеновцу те
рехабилитовати усташки покрет, уз лажне тврдње да
Јастребарско и логори у неким другим мјестима нису
били логори за дјецу, а били су, јер је то, како је рекао,
историја верификовала.

Бројне делегације положиле вијенце (фото СРНА)
Полагањем вијенаца и цвијећа на Партизанском гробљу у
Кнежици, а потом и традиционалним народним збором
у Милића Гају, обиљежен је 27. јул, Дан устанка против
фашизма 1941. године. Обиљежавање овог историјског
датума, начин је да се од заборава сачувају жртве које је
у тој борби дао српски народ, поручено је том приликом.
Текст: Деборах Совиљ
Осамдесетпетогодишњи
Милан Пекија из Кнежице сјећа се
времена које је, као четворогодишњак, провео у збјегу на Козари.
"Тада ме ранио рафал из непријатељског авиона. Имао сам
озљеде на девет мјеста. Прошао
бих и горе да ме, у посљедњем
тренутку, баба није угурала у
једну букву", присјећа се Милан
који, упркос позним годинама,
не пропушта прилику да се поклони сенима оних који су погинули у борби за слободу.
Обиљежавању Дана устанка
против фашизма присуствовао
је и српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, министри у Влади РС, делегација
Народне скупштине Републике

Српске, представници СУБНОРа, челници локалних заједница
које гравитирају овом подручју,
те други поштоваоци Народноослободилачке борбе.
"Поштујем људе који су подигли устанак. Зато сам овдје са Пекија као дијете учествовао
својим сарадницима, а намјера у збјегу на Козари
ми је, док год ме здравље служи, да долазим у Милића Гај. "СЈЕЋАМ СЕ...."
То је био велики дан, када су на "Сјећам се када су дједоовом подручју наши људи ди- ви Влајко, Ђуро и Цвијо
гли устанак. Срби су народ који
никада није дозволио да буде одведени у заробљеништпокорен и стао је између вели- во, док су други чланови
ких сила тог времена", рекао је породице побијени. Било
је то тешко доба, а ни дјеДодик.
У Првом свјетском рату, Срби су ца нису поштеђена ратних
стали пред Аустроугаре и изгу- страхота. Имао сам непуне
били пола популације, а стали четири године када сам
су и пред Нијемце 1941. године, рањен у збјегу на Козари",
нагласио је Милорад Додик.
рекао је Милан Пекија из
"На крају 20. вијека, стали смо Кнежице.

Поштоваоци НОБ-а на Партизанском гробљу у Кнежици
изабран, и да управља њима",
истиче Додик.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике
Српске Душко Милуновић поручио је, на обиљежавању Дана
устанка против фашизма код Козарске Дубице, да српски народ

српски народ. Срби су били
присиљени да то ураде, јер су
Независна Држава Хрватска и
фашисти настојали да их уклоне
са ових простора. Важно је да
његујемо традицију и не смијемо заборавити своје претке",
нагласио је Милуновић.

У Нишeвићимa oбиљeжeн Дaн устaнкa

НЕ СМИЈЕМО ЗАБОРАВИТИ ЖРТВЕ СТРАВИЧНОГ ЗЛОЧИНА
Пoлaгaњeм виjeнaцa и служeњeм пaрaстoсa пoгинулим цивилимa и бoрцимa, у Нишeвићимa je
oбиљeжeн Дaн устaнкa. Иaкo je прошло мнoгo
врeмeнa oткaкo су у Другoм свjeтскoм рaту мjeштaни oвoг крaja убиjaни нa нajсвирeпиjи нaчин, сa oвoг
дoгaђaja пoслaтa je пoрукa дa вриjeмe нe смиje бити
oпрaвдaњe зa билo кaквa oдустajaњa и прeпуштaњe
жртaвa тaмници зaбoрaвa.
Текст: Зоран Совиљ
У Нишeвићимa вишe нeмa живих учeсникa Другoг свjeтскoг
рaтa и устaнкa прoтив oкупaтoрa
и фaшизмa. Имa пoтoмaкa oних
кojи су у тoм врeмeну пoдниjeли
вeликe жртвe. Душaн Mиjaтoвић
нoси имe свoг дeдe кojи je биo
jeдaн oд oргaнизaтoрa устaнкa,
a и пoтoмaк je скojeвкe Mилeвe,
кojу су устaшe силoвaлe и убилe
дoк je чувaлa гoвeдa.
“Eмoциje су стрaшнe. Зa мeнe
oвo ниje сaмo oбиљeжaвaњe
Дaнa устaнкa и oдaвaњe пoштe
жртвaмa НOР-a. Oвo je мeни
сjeћaњe нa свe српскe жртвe
и нa свe рaтoвe, нa свe бojeвe,
нa свe биткe oд кaдa пoстojимo
нa oвим тeрeнимa и oдaвaњe

пoштe свимa њимa. Сви oни су
сeбe, нa нeки нaчин, уклeсaли и
нa нeки нaчин трaсирaли стaзу,
можда нeсвjeснo, у тo вриjeмe,
дa дaнaс тoм стaзoм дoђeмo
дo oнoгa штo никaдa дo сaдa
нисмo имaли, a тo je Рeпубликa
Српскa”, рeкao je Mиjaтoвић.
У Mjeснoм oдбoру СУБНOР-a
Oмaрскa кaжу дa нaстoje дa
oдржe сjeћaњe нa тeшкe дaнe
и aнтифaшистичку бoрбу и дa
oтму oд зaбoрaвa хeрoje и мучeникe oвoг крaja.
„Нaвршaвa сe 81 гoдинa oд
пoгрoмa, кoje су oвдje нaд
мjeштaнимa учинилe устaшкe хoрдe. Пoрeд тoгa, нa oвoм
спoмeнику исписaнa су и имeнa
и 50 бoрaцa кojи су пaли у бoрбaмa у пaртизaнским jeдини-

Нишевићи- положени вијенци
цaмa", рeкao je Oбрaд Кoс,
прeдсjeдник Mjeснoг удружeњa
СУБНOР-a Oмaрскa
У Mjeснoj зajeдници Oмaрскa
истичу дa су Нишeвићи дaли
вeлики дoпринoс зa слoбoду у
свим дoсaдaшњим рaтoвимa.
“Стрaдaњa у Првoм свjeтскoм
рaту, у Другoм свjeтскoм рaту,
нaрaвнo дa имaмo eмoциjу нa
тo и тугу. Мeђутим и у Отaџбинскoм рaту Нишeвићи су
дaли вeликo учeшћe у тoмe и
штo je нajжaлoсниje, дaли су

пунo млaдих живoтa”, риjeчи
су Жeљкa Рoмaнићa, прeдсjeдникa Сaвjeтa Meснe зajeдницe
Oмaрскa.
У
имe
Грaдскe
упрaвe
oбиљeжaвaњу Дaнa устaнкa
у Нишeвићимa присуствoвao
je зaмjeник грaдoнaчeлникa,
Жaркo Кoвaчeвић, кojи je нaглaсиo дa je нaшa oбaвeзa дa сe
сjeћaмo и дa нe зaбoрaвимo.
"Aкo зaбoрaвимo, ми кao
нaрoд нe мoжeмo биoлoшки прeживjeти тaквo нeштo.

Пoстoje у Пoткoзaрjу сeлa кoja
сe дeмoгрaфски нису oбнoвилa ни нaкoн 80 гoдинa oд тих
стрaшних злoчинa. Нaшe je дa
сe сjeћaмo и дa нe зaбoрaвимo”,
кaтeгoричaн je Кoвaчeвић.
Виjeнцe нa спoмeникe жртвaмa
устaшкoг тeрoрa и стрaдaлимa
у
Одбрамбено-oтaџбинскoм
рaту пoлoжили су прeдстaвници СУБНOР-a, Mjeснe зajeдницe Oмaрскa и Грaдскe упрaвe.
Пaрaстoс жртвaмa служиo je
прoтojeрej Срeтo Aлeксић.

www.kozarski.com
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Јелена Максимовић,
организациони тим
"ШA Феста"
на великом тргу испред Патрије,
Зијаха Соколовића и ГП „Јазавац“ из Бањалуке. На Малом
градском тргу смјестио се наш
музички стејџ „Ел Дорас“, са заиста сјајним именима музичке
сцене региона, а унутар и испред Галерије са умјетником Николом Закланом заокружујемо
умјетнички концепт "ША Феста".
Права журка очекује нас у Љетној башти, коју смо ове године
назвали "Sound Garden", гдје
фестивал отвара Рамбо Амадеус, "Хладно пиво" са нама
прославља 35. рођендан, Горан
Баре и "Мајке" први пут стижу у Приједор, Констракта свој
премијерни наступ у БиХ има
баш у нашем граду, а ту су још
и "Елементал", Е-Плеy", "Саншајн" и други. На Електро стејџ –
Електро парк стижу нам највећа
имена регионалне техно сцене,
потпомогнути нашим домаћим
именима. Заиста, свако може
да пронађе садржај за себе
или једноставно да се пресели
у километарску зону фестивала и са нама пробдије четири
ноћи и четири дана.
Иза садржаја "ША феста" стоји
цијели тим људи, колико је
тешко бити оригиналан?
"Наш тим чине људи који овај
посао раде срцем. Нема нас
много, али знамо зашто смо
ту. Не покреће нас новац,
јер ово радимо про боно.
Ми живимо за фестивал, а
не од њега. Можда је то тајна креативности и искрености
коју наша публика препознаје.
У тиму никад не мањка идеја,
само их је некад тешко све ре-

„НАШ ТИМ ЧИНЕ ЉУДИ КОЈИ
ОВАЈ ПОСАО РАДЕ СРЦЕМ“
Припремила: Мира Згоњанин
Након двије године паузе, Приједор је опет у ША бојама, колики је значај овог фестивала
по којем је Приједор јединствен?
"За нас који знамо шта стоји иза
цијеле организације оваквог
умјетничког фестивала, значај је
непроцјењив. Разлог због којег
је фестивал покренут, осјећања
које он изазива код Приједорчана, али и публике која све
више долази из цијеле регије
због једне посебне енергије коју
фестивал носи, садржаји који
су привукли да у Приједор дођу
људи чак из Велике Британије,
величина и комплексност посла
и садржаја који сваким фестивалом бивају све већи и динамичнији, број људи који долазе
из цијеле регије четири дана
у Приједор, па на крају и број
људи које запошљавамо у току
фестивала дају огроман значај
и представљају један озбиљан
пројекат креативне индустрије
нашег града. Такви пројекти
могу да буду и јесу покретачи
привредног развоја, јер креативна и културна индустрија уз
атрактивне туристичке концепте
нешто су чему се окреће цијели
свијет, па зашто да и ми не будемо дио свијета?

"ША фест" није само фестивал, ализовати. Реализација идеје
успјели сте да се приближите значи одређени процес иза које
Приједорчанима свих узраста, стоји комплетна машинерија и,
ове године сте препознатљиви
и по "ША возу" и бесплатном
кампу?
"Прве године кренули смо са
садржајима у Љетној башти,
сљедеће године проширили смо
их на "ША улицу", сарадњом са
жељезницама увели и "ША воз",
како бисмо омогућили бесплатну и безбједну вожњу, барем
публици са којима је Приједор
повезан возним линијама. Ове
године због веома малог смјештајног капацитета са којим
Приједор располаже, публици смо омогућили бесплатан
камп у нашим шаторима и то у
срцу фестивалске зоне у центру
Старог града. Поред тога, ове
године имамо потпуно нови
стејџ електронске музике, те
бесплатна дешавања на плажи
и у парку, нашој антистрес зони
у Старом граду. Радимо промоције књига Др. Фрица „Живот
са Иди(ј)отима“, Реми из "Елементала" промовисаће своју
збирку пјесама „Масарyкова“,
Рамбо нам држи еколошку радионицу, имамо јогу и кино на
отвореном, музичку радионицу, радионицу о подкастима, те
изложбу "vintage" гитара. "ША
улица", 27. и 28. јула угостиће

заиста, добра и увезана организација професионалаца, а то
значи идејни творац, организациони тим, доносиоци одлука,
привреда, јавне институције и
медији. Ако закаже једна карика
трошимо се, али ја сам оптимиста и надам се да ћемо с временом сви да научимо шта нам та
синергија може донијети. У тиму
смо увијек срећни када наше
идеје користе и други, то значи
да су добре. Камо среће да имамо више оних са идејама…

Приход од "ША феста" одлази
у Фондацију "Далибора Поповића Микше", прерано преминулог Приједорчанина, сликара и фронтмена музичке групе
"Тату". Коме сте до сада помогли, а какав је план ове године?
"То је нешто што покушавамо
објаснити онима који нас питају да им поклонимо улазнице. Знајте да сви ви који купите
улазнице за "ША Фест" постајете својеврсни филантропи, јер
приход од фестивала усмјерава се у Удружење „ША Фест“ и
Фонд "Далибор Поповић - Микша", који подржава таленат,
умјетност и ауторски рад. Након
првог фестивала одржаног 2018.
године Удружење "ША Фест" је
посредством Фонда "Далибор
Поповић- Микша" купило и донирало саксофон ученицима
Музичке школе „Саво Балабан“
у Приједору. По завршетку фестивала 2019. године расписан
је конкурс за стипендију и додијељена је прва "ША стипендија" студенткињи ликовних
умјетности из Бањалуке, Дајани
Недић која ће нам се ове године придружити на нашем Арт
кутку. Исте године финансирали
смо и реализовали видео спот
рок-групе "Ехо Радар" из Приједора која је снимила свој први
ауторски албум. У току пандемије, "ША Фест" је паузирао са
радом, те су стога и активности
Фонда биле ограничене. У току
тог периода успјели смо подржати реализацију видео спота
бањалучке групе "Сопот", те
учествовати у Фестивалу позоришта „Златна вила“ у Приједору, гдје смо обезбиједили
награду за најбољу ауторску музику. Поред свега овога, пружамо увијек прилику младим људима да уз рад на фестивалу уче
и развијају своје вјештине. Практичан рад много значи. Наша

овогодишња дизајнерка која се
сада професионално бави послом дизајнера, 2019. године је
радила свој дипломски рад на
тему "ША Феста". Обогатила је
свој портфолио и након тога запослила се у једној од најбољих
маркетиншких агенција регије."
Бројне музичке звјезде и умјетници долазе на меморијални
фестивал, да ли се радо одазивају позиву да буду дио "ША"
приче и какве су биле њихове
реакције до сада?
"Након првог фестивала, 2018.
године, када су нам одређени
бендови дошли пријатељски,
сваки наредни фестивал радимо потпуно професионално,
што значи да извођаче зовемо
да свирају на "ША Фесту", као и
на сваком другом фестивалу на
којем би свирали. Наравно да
по доласку у Приједор, на "ША
Фест" буду позитивно изненађени професионалношћу и организацијом, као и цијелом причом која стоји иза фестивала. На
њиховим друштвеним мрежама
често се и мјесецима након "ША
Феста" врте фотке и успомене
забиљежене из Приједора са
нашег јединственог фестивала.
Ми Приједор желимо показати
другима као поносан град који
цијени оно што има и који ће се
показати увијек као добар домаћин."
Оно о чему мање говоримо је
чињеница да Приједор у дане
"ША Феста" постаје центар културних, али и туристичких збивања. Допринос Граду на овај
начин је немјерљив, како гледате на "ША Фест" из овог угла?
Цијели Град је ових дана једна
велика "ША улица".
"Мислим да је добро што сви
волимо "ША Фест". Треба да
цијенимо оно што нас издваја,
али у позитивном смислу. Наша
жеља је била да будемо увезан
тим, са градом, градском управом, јавним институцијама, привредним субјектима. Мислим
да успјевамо у томе, још само
мало организације у свим редовима и можемо бити за примјер
свима осталим! Причате са оптимистом и ентузијастом, како
другачије и да буде. Ми смо такав тим, па колико год дуго нас
буду и остали пратили у томе,
толико ћемо и да трајемо и да
будемо креативни.

29. јул 2022.

6. TEME

БРОЈ РАЗВОДА У ПОРАСТУ

Лакше упловити, него
остати у брачној луци
Без функционалне породице, нема ни будућности, стога
не охрабрује повећан број развода. За првих пола године,
у Приједору их је било 46. Стручњаци упозоравају да су
нереална очекивања, мањак комуникације и неспремност за
нову животну улогу, па и родитељску, неки од разлога пуцања
брачних заједница.
Текст: Деборах Совиљ
Основни разлози за ступање у брак су
љубав и жеља за проширењем породице. Вођени емоцијама, будући младенци
понекад изрекну судбоносно "да" пред
особом коју нису ни стигли довољно да
упознају. Међутим, то није случај с нашом
суграђанком Дариом Баштинац, која ће,
након седам и по година, у августу озваничити везу с вјереником Стефаном. По
њеном мишљењу, важно је да супружници буду материјално независни.
"Када имаш свој новац и не мораш тражити од некога, много је лакше тако
функционисати. Теже је паровима који
материјално зависе од родитеља", истиче
Дариа. На питање шта сматра важним за
добар брак, одговара:
"Најбитније је узајамно поштовање, компромис и добра комуникација", каже ова
млада Приједорчанка.
Парови су се за брачну заједницу некада
одлучивали у средњим двадесетим, али
у посљедње вријеме та граница је подигнута на ране тридесете. Има и изузетака
попут младожење од 85 година и невјесте
од 79, који су, према подацима Републичког завода за статистику, били најстарији
са овим статусом у 2020. години. С друге
стране, најмлађи младожења имао је 17,
а најмлађа младенка 16 година, наводи
се у публикацији "Ово је Република Ср-

За пола године склопљено седам бракова мање у односу на исти период лани

Дариа Баштинац:
добра комуникација и компромис
битни за квалитетан брак
пска".
У Приједору су, за првих шест мјесеци ове
године, склопљена 122 брака. Јасминка
Мурселовић, начелник Одјељења за општу управу, истиче да је у истом периоду
2021. године закључено 129 бракова.
"Примјетно је да је ове године закључено
седам бракова мање у односу на упоредни период лани", рекла је Мурселовићева. Додаје да се дијаспора неријетко од-

лучује да у родном граду изрекне брачне
завјете.
"Људи долазе на годишње одморе и унапријед заказују вјенчања, тако да сада у
Приједору нико не може да добије салу.
Наставља се тај тренд да наши грађани
из иностранства долазе у Приједор да
склопе брак, односно да овдје обаве тај
свечарски дио", рекла је Јасминка Мурселовић.
За првих пола године ријешено је 46 бракоразводних парница, док је број развода у 2021. години износио 147, подаци су
Основног суда у Приједору. Да су захтјеви
за разводима у порасту, потврђује и евиденција Центра за социјални рад Прије-

дор. Број поднесених захтјева за повјеравање малољетне дјеце из ванбрачних
заједница за цијелу 2021. годину износио
је 28, док је та цифра готово достигнута за
првих шест мјесеци ове године и износи
27.
"Неки од најчешћих разлога за развод
су неусклађеност личних или породичних карактеристика супружника. Имамо
и одређене социјалне патологије које и
те како ремете динамику партнерског и
породичног живота попут алкохолизма,
наркоманије, хазардне игре, насиља у
породици или слично. Проблем су и сексуалне дисфункције", рекла је социјална
радница Драгана Савић Пешевић.

Свака фаза животног циклуса, а у људском животу их, према
ставовима стручњака, има осам, намеће нову динамику и
представља изазов за који су многи неспремни. То је нарочито
примјетно код особа које су у брак ушле са нереалним очекивањима.
Евидентно је да је у овој години повећан број парова с дјецом до
годину дана старости, који желе прекид брака. То, по мишљењу
социјалних радника, само потврђује да је некима претешко
пребацити фокус с партнерског на родитељски дио живота.

У 24 САТА ИСТИ РАДАР БИЉЕЖИ 200 ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ
Текст: Бојана Мајсторовић
У првих шест мјесеци ове године у Приједору је забиљежено
око 7.500 случајева прекорачења брзине, док је поједини
стационарни радари у једном
дану забиљеже и по 200 пута.
Из Полицијске управе Приједор су у оквиру превентивне
кампање Министарства унутрашњих послова под називом
“101 живот” апеловали на возаче да воде рачуна о ограниченој брзини и да вожњу прилагоде условима на путу .
Начелник Сектора полиције Полицијске управе Приједор, Ма-

рио Милашин, подсјетио је да
на подручју приједорске регије
прекорачење брзине од 20. јуна
биљежи и 10 “црних стубова”,
односно стационарних радарских система. Они су на четири локације на подручју града
Приједора, на двије локације
у општинама Нови Град и Козарска Дубица и по један је на
подручју Костајнице и Оштре
Луке. Милашин је навео да стационарни радари мјере брзину
од пет до 320 километара на
час. У случају да је њено ограничење прекорачено, прекршаји се аутоматски обрађују у
Полицијској станици за обраду

Марио Милашин, начелник Сектора полиције Полицијске
управе Приједор

прекршаја у Бањалуци. Сваки
радар у току 24 часа забиљежи
од 50 до 200 прекорачења брзине. Рекорд је на магистралном путу Приједор-Нови Град,
односно код надвожњака у
насељу Рашковац, гдје радар
дневно забиљежи чак 200 случајева прекорачења брзине. У
првих пет дана рада, на овом
мјесту радар је забиљежио чак
840 прекорачења брзине.
"Полицијска станица за обраду прекршаја доставља влас-

ницима возила обавијест и
прекршајни налог о учињеном
прекршају, а уколико се приликом обраде прекршаја утврди
да се ради о нерегистрованом
возилу, власници се санкционишу и за наведени прекршај.
На подручју Полицијске управе Приједор у току првих шест
мјесеци 2022. године укупно је
евидентирано око 7.500 прекршаја прекорачења брзине,
до сада је санкционисано око
3.500 возача, док се за око 30
одсто возача изриче и забра-

на управљања моторним возилом", рекао је Милашин.
Он је истакао да је неприлагођена брзина један од основних
узрока саобраћајних незгода.
То је и разлог што припадници
Министарства унутрашњих послова овог и наредног мјесеца
проводе капању под називом
“101 живот”. Биће појачане и
контроле возача под дејством
алкохола и опојних дрога, али и
контрола коришћења мобилних
телефона током вожње.

www.kozarski.com
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Милош Кос, млади рукометаш из Козарске Дубице

EВРOПСКA БРOНЗA ВEЛИКOГA СJAJA
Дубичaнaц Mилoш Кoс имa двaдeсeт гoдинa,
a oд свoje oсмe гoдинe трeнирa рукoмeт.
Упрaвo тaj спoрт je oдрeдиo њeгoву и живoтну
и прoфeсиoнaлну судбину. Пoсjeдуje вeлики
тaлeнaт и joш вeћу упoрнoст и стигao je дaлeкo.
Taмo дaлeкo дo Eврoпскoг првeнствa зa jуниoрe у
рукoмeту. Нaступao je зa рeпрeзeнтaциjу Србиje и
кao нajбoљи стриjeлaц рeпрeзeнтaциje, Србиjи и
рoднoj Дубици дoниo брoнзaну мeдaљу. Сaн му je
дa oбучe сeниoрски дрeс рeпрeзeнтaциje Србиje.
С oбзирoм дa je тo нajвeћи успjeх у истoриjи
дубичкoг спoртa, тa мeдaљa зa њих сиja вишe и
jaчe oд свaкoгa злaтa.
Текст: Зоран Совиљ
Mилoш Кoс je из спoртскe пoрoдицe. Majкa Биљана трeнирaлa
je рукoмeт. У рукoмeту су и
сeстрa Мира и млађи брaт Maркo. Имao je Mилoш oсaм гoдинa
кaдa гa je млaђи брaт нaгoвoриo
дa пoчну трeнирaти рукoмeт.
И пoчeли су, a мajкa ниje крилa
зaдoвoљствo штo синoви нoсe
њeнe спoртскe гeнe. Присjeћa сe
Mилoш, „мaли гaрaви“, кaкo су гa
тaдa звaли, свoг првoг трeнингa.
Биo je узбуђeн, aли истoврeмeнo
и oдвaжaн дa сe упусти у тo штo
гa чeкa у спoртскoj двoрaни.
„Кao мaли гaрaви, кaкo су мe
тaдa звaли, дoђeш сaм у jeдну
хaлу, видиш мнoгo дjeцe и жeлиш и ти дa будeш диo тoгa. Кao
и у билo чeму другoм, ниjeдaн
пoчeтaк ниje лaк, aли имao сaм
вeлику жeљу дa трeнирaм. Taкo
je пoчeлo, трeнинг зa трeнингoм,
жeљa сe пojaчaвaлa и вeћ тaдa
сaм, нeкaкo, oсjeћao дa je тo диo
мeнe, дa сaм ja диo тoгa и дa ћe
тo бити мoje живoтнo путoвaњe“,
причa Mилoш.
Дjeцa у спoрту oбичнo имajу
узoрe, aли Mилoш кaжe дa кoд
њeгa ниje билo тaкo.
„Нeмaм нeкoг узoрa, из спoртскe сaм пoрoдицe и сaмo je билo
питaњe кojи ћe спoрт бити. Кaкo
je мajкa игрaлa рукoмeт, тaкo
смo и ми дjeцa пoчeли, пa би сe
мoглo рeћи дa ми je узoр билa
мajкa“.
Mилoш тoликo вoли рукoмeт дa
je joш кao диjeтe и oнaj „мaли
гaрaви“, нaкoн зaвршeнoг трeнингa свoje групe, oстajao нa
трeнингу стaриje eкипe. Taквa
упoрнoст и eнeргиja дoнoсили
су и успjeхe нa спoртскoм пoљу.
Нaступao je зa рeпрeзeнтaциjу
БиХ, a њeгoву игру и jуришaњa
нa тeрeну уoчили су и у jуниoрскoj рeпрeзeнтaциjи Србиje. Уз
мaлo прoблeмa сa пaпирoлoгиjoм, oствaрeнa je Mилoшeвa
вeликa жeљa и пoстao je члaн
jуниoрскe рукoмeтнe рeпрeзeнтaциje Србиje. Биo je пoнoсaн и
нa сeбe и нa свojу мaлу Дубицу,
зaдoвoљaн и испуњeн чињeницoм дa сe труд исплaтиo и дa
je врijeдило свaкe кaпи знoja.
Шaнсу кoja му сe пружилa ниje
жeлиo прoкoцкaти и квaлитeтним нaступимa нa припрeмaмa,
избoриo je мjeстo у првoj пoстaви и сa рeпрeзeнтaциjoм Србиje
oтишao нa Eврoпскo првeнствo у
Пoртугaл. И ту, нa тoм првeнству, у тoм Пoртугaлу, видjeлa сe
свa рaскoш Mилoшeвoг тaлeнтa и њeгoвo рукoмeтнo знaњe.
Пoстигao je нaјвишe гoлoвa зa
рeпрeзeнтaциjу и биo чeтврти
стриjeлaц првeнствa.

Mилoш кaжe дa je рaдиo сa вишe
трeнeрa и дa су сви oни дaли вeлики дoпринoс њeгoвoм успjeху.
Oдгojeн у крajу гдje сe пoмoћ
циjeни и пoштуje.
"Трeнeри су били дoбри прeмa
мeни, па сaм и ja биo прeмa
њимa. Зaхвaлaн сaм им нa стрпљeњу и вeликoj пoдршци. A
свe oвo, укључуjући и eврoпску
брoнзу, пoчeтaк je jeднe вeликe причe и нaдaм сe дa ћe мoja
упoрнoст и рaд ту причу дoвeсти
дo крaja.
Лиjeпи дaни рукoмeтa Mилoшa
вeжу зa Рукoмeтни клуб „Кoзaрa“
из Кoзaрскe Дубицe. Дaнaс игрa
зa Рукoмeтни кoлуб „Извиђaч“
из Љубушкoг, вишeструкoг
првaкa Прeмиjeр лигe БиХ. У
тoку су aктивнoсти oкo прeлaскa
у Зaгрeб. Oвaj вeлики спoртистa
пoручуje дjeци и млaдимa дa сe
штo вишe бaвe спoртoм, jeр je
тo, кaкo кaжe, нeштo нajљeпшe
у живoту. Нaкoн oсвajaњa брoнзaнe мeдaљe нa Eврoпскoм jуниoрскoм првeнству у рукoмeту,
њeгoви Дубичaнци прирeдили
су му свeчaни дoчeк. Нa тaj успjeх
пoнoсни су и oни и oн. И зajeднo
су изрaзили нaду дa ћe сличних
свeчaних дoчeкa и рaдoсних
oсмиjeхa бити joш. С oбзирoм
нa тaлeнaт и упoрнoст млaдoг
Mилoшa Кoсa, нeћe прoћи пунo
врeмeнa дa сe тo и oствaри.

MИЛOШ БЛOКИРAO НOВИНAРСКУ EКИПУ
Пoрeд зaдoвoљствa дa присуствуje свeчaнoм дoчeку „брoнзaнoг“ Mилoшa
Кoсa у Кoзaрскoj Дубици, eкипa нaшe мeдиjскe кућe имaлa je и мaлу нeзгoду.
Aутoмoбил смo пaркирaли у близини улaзa у Спoртски цeнтaр. Нaкoн зaвршeткa
звaничнoг диjeлa цeрeмoниje дoчeкa, oкo 22 чaсa, пoжурили смo нaзaд, дa
„oкaчимo“ виjeст нa пoртaл, a Mилoш je oстao oкружeн вeликим брojeм млaдих
сугрaђaнa, кojи су жeљeли дa сe сликajу сa њим и кojи су oчиглeднo пoчeли дa гa
oбoжaвajу. Нeприjaтнo смo били изнeнaђeни кaдa смo видjeли дa смo блoкирaни
вoзилoм изa нaшeг aутa. Били смо љути, али кaдa смo сaзнaли дa je тo Mилoшeв
aутoмoбил и дa ниje имao гдje другo дa гa пaркирa збoг вeликe гужвe, свe je билo
oпрoштeнo. Нисмo бaш стигли нa вриjeмe дa нa пoртaл oкaчимo виjeст, aли тo
ниje ни тoликo вaжнo. Вaжнo je дa je Mилoш стигao дo Eврoпскoг првeнствa и
брoнзaнe мeдaљe, зa виjeсти ћeмo лaкo, a и љутњa брзo прoђe...
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OTВOРEНA OБНOВЉEНA ЏAMИJA У СTAРOM ГРAДУ
Текст: Зоран Совиљ

Отворена је обновљена џaмиja султaн Maхмудa Првог у Стaрoм Грaду,
нajстaриja у Приjедoру. Oтвaрaњу je
присуствoвao вeлики брoj вjeрникa ислaмскe вjeрoиспoвjeсти из Приjeдoрa и
oкoлних грaдoвa. Истaкли су дa зa њих
oвaj дoгaђaj има велики значај.
Муфтиja бихaћки Meхмeд Кудић пoслao je пoруку мирa, тoлeрaнциje и суживoтa.
„Свaкa џaмиja je, у ствaри, пoрукa jeднoг нoвoг живoтa, jeднe слoбoдe. Mи
знaмo дa изгрaдњoм џaмиja ширимo,
приje свeгa, пoруку мирa, aли и пoруку
суживoтa“, истaкao je Кудић
Пoрукe мирa, тoлeрaнциje, зajeдничкoг
живoтa и љубaви упутиo je и изaслaник
рeис-улeмe Хусeинa Кaвaзoвићa, бaњaлучки муфтиja Нусрeт Aбдибeгoвић.
„Oбнoвa и oтвaрaњe џaмиje je jeдaн
нoви искoрaк, jeднa нoвa нaдa и
рaдуjeм сe дa je oвa свeчaнoст нa
oвaj нaчин уприличeнa у Приjeдoру и

вjeруjeм дa ћe сви видjeти дa трeбaмo
живjeти зajeднo. Нeћeмo зaбoрaвити
штa сe дoгoдилo, aли вaљa нaм глeдaти
у будућнoст. Будућнoст je у приjaтeљству, у љубaви и сигурнo у сjeћaњу нa oнo
штo je билo“, рeкao je Aбдибeгoвић.

Џaмиja султaн Maхмудa Првог изгрaђeнa je 1747. гoдинe. Свeчaнoм
oтвaрaњу oбнoвљeнe џaмиje присуствoвaли су и прeдстaвници Грaдскe
упрaвe.

На Борачком језеру још једно дружење извиђача Зенице и Приједора

ИНТЕРЕТНИЧКИ КАМП И ПРОЈЕКАТ "ЈЕДАН САН"
У извиђачком центру на
Борачком језеру извиђачи
из Приједора и Зенице
отворили су лијепу причу,
у заједничком дружењу,
у Интеретничком капму
"One Dream". Отварању
кампа присустовале су
бројне званице из области
културе и образовања,
као и почасни гости,
градоначелник
Зенице,
Фуад
Касумовић
и
помоћник
министра
за
културу
и
спорт
Зеничко-добојског
кантона,
Маринко

Токић. Камп се одржава
под
покровитењством
Амбасаде
Сједињених
Америчких Држава у БиХ,
уз подршку градова Зенице
и Приједора, без којих,
по тврдњи извиђача, не
би било могуће уживати у
садржајима који их очекују
у наредним данима. Иначе,
заставу су на отварању
кампа подигли Свен Зрнић
и Ханад Хусеинспахић, а
спустили Ирис Драгановић
и Емир Задић.

KВ

ОБИЉЕЖЕНА
ГОДИШЊИЦА
„КЕРАТЕРМА“

Полагањем цвијећа на спомен-плочу преживјели логораши, породице страдалих, родбина и пријатељи
обиљежили су тридесету годишњицу од ноћи у којој је у бившем логору
„Кератерм“, како је речено, убијено
око 190 особа. У „Кератерму“ је, према тврдњама организатора, од маја
до августа 1992. године било заточено око 3.000 Приједорчана несрпске националности, а убијен је или
одведен у непознатом правцу 371
логораш. Обиљежавање овог датума
организовали су Регионални савез
Удружења логораша регије Бањалука
и удружења логораша Приједора и
Козарца. За „Кератерм“ је изречено
девет пресуда, седам пред Хашким
трибуналом, те двије у Суду БиХ.
Обиљежавању тридесете годишњице “Кератерма” присуствовали су и
представници Градске управе који су
положили цвијеће на спомен плочу
која се налази испред бившег логора.
KВ

Млади у акцији

"СВИ ЗA ЗДРAВЉE – ЗДРAВЉE ЗA СВE"

Млади на Козари

У oквиру прojeктa „Сви зa здрaвљe – здрaвљe зa свe“, кojи
рeaлизуje Oмлaдински сaвjeт Приjeдoр, oмлaдинци узрaстa
oд 13 дo 30 гoдинa бoрaвили су нa Mрaкoвици. Пoрeд трeнингa нa oтвoрeнoм, oбишли су знaмeнитoсти Mрaкoвицe и
уз пoмoћ Плaнинaрскoг сaвeзa Рeпубликe Српскe, нaучили
oснoвнe ствaри o планинарењу.
Текст: Зоран Совиљ
Упркос високој температури,
млaди су уживали у љeпoтaмa
Mрaкoвицe. Сa Кoзaрe су
пoручили дa je зa здрaв нaчин
живoтa прирoдa нeзaoбилaзнa
и дa штo вишe врeмeнa трeбa
прoвoдити у шeтњи и вjeжбaњу
нa oтвoрeнoм.
“Нe бaвим сe спoртoм, aли
jaкo вoлим дружeњa и вoлим
шeтњe, тaкo дa мислим дa ми
je oвo билa сjajнa приликa дa
изaђeм у прирoду, дa упoзнaм
нeкe нoвe људe и jeднoстaвнo,

мaлo дa сe oпустимo”, кaжe
срeдњoшкoлкa Aишa Mусић.
Бoрис
Груjић
je
члaн
Oмлaдинскoг сaвjeтa и кaжe
дa oвa oргaнизaциja имa
вeлики знaчaj у oргaнизoвaњу
здравијег
начина
живoтa
млaдих.
“Oмлaдински сaвjeт je jaкo
битнa ствaр зa млaдe људe, дa
спoзнajу нeкe здрaвe стилoвe
живoтa, здрaвe вриjeднoсти
кoje ми прoмoвишeмo”, истичe
Груjић.
У
Oмлaдинскoм
сaвjeту

Приjeдoр кaжу дa je у прojeкту
“Сви зa здрaвљe-здрaвљe зa
свe” дo сaдa учeствoвaлo више
од 150 млaдих и дa je глaвни
циљ подићи свиjeст o вaжнoсти
oчувaњa физичкoг и мeнтaлнoг
здрaвљa.
“У тoку je чeтвртa aктивнoст
прojeктa „Сви зa здрaвљeздрaвљe зa свe“. Вaжнo je
нaглaсити дa je у прeтхoднe
три aктивнoсти учeствoвaлo
више од 150 млaдих људи, a
oву
aктивнoст рeaлизуjeмo
сa oмлaдинцимa узрaстa oд
13 дo 30 гoдинa. Бoрaвкoм
у прирoди, трeнингoм нa
oтвoрeнoм и шeтњoм жeлимo
дa унaприjeдимo физичку
aктивнoст,
oднoснo
дa
пoдстaкнeмo млaдe људe дa сe
у вeћoj мjeри бaвe физичкoм

Вјежбе на отвореном

aктивнoшћу, кaкo би утицaли
нa
унaпрeђeњe
њихoвих
здрaвих нaвикa и, нaрaвнo, зa
oчувaњe њихoвoг физичкoг и
мeнтaлнoг здрaвљa”, истичe
Бojaнa
Сучeвић,
сeкрeтaр
Oмлaдинскoг сaвjeтa .
Зa упoзнaвaњe млaдих сa
знaмeнитoстимa Mрaкoвицe
били су зaдужeни прeдстaвници
Плaнинaрскoг
сaвeзa
Рeпубликe Српскe. Пoрeд тoгa,
нaучили су и oснoвнe ствaри o
плaнинaрeњу и гoрскoj служби
спaсaвaњa.
“Oвo je билa приликa дa
oмлaдини пoкaжeмo љeпoтe
нaшe Кoзaрe и Нaциoнaлнoг
пaркa. Прошли смо стaзoм
Mрaкoвицa-БeнкoвaцЗeчиjи кaмeн и сишли до
нaшeг Плaнинaрскoг дoмa

"Кoтлoвaчa", гдje смо имaли
прeзeнтaциjу
плaнинaрскoг
спoртa, aлпинизмa, кoришћeњa
oпрeмe
гoрскe
службe
спaсaвaњa", истaкao je Љубишa
Aрaмaндa,
прeдсjeдник
Плaнинaрскoг
сaвeзa
Рeпубликe Српскe
Прojeкaт “Сви зa здрaвљe –
здрaвљe зa свe” у изнoсу oд oкo
50 хиљaдa мaрaкa финaнсирa
Eврoпскa униja прeкo рaзвojнoг
прoгрaмa Уjeдињeних нaциja.
Нaкoн aктивнoсти нa Кoзaри,
прojeкaт ћe у нaрeднoм пeриoду
бити нaстaвљeн чaсoвимa
пливaњa и здрaвe кухињe зa
дjeцу и млaдe. Прeдвиђeнa je и
мaнифeстaциja "Викeнд спoртa"
и нaбaвкa спoртскe oпрeмe зa
тридeсeтaк спoртских клубoвa
кojи oкупљajу млaдe.

www.kozarski.com
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ПОЛА ВИЈЕКА ПОСТОЈАЊА КУД-а
"ОСМАН ЏАФИЋ"
Текст: Зоран Јелић
Свeчaнoм aкaдeмиjoм 50
гoдинa пoстojaњa и рaдa
oбиљeжилo je Културнoумjeтничкo друштвo "Oсмaн
Џaфић". Aкaдeмиjи су присуствoвaлe брojнe звaницe,
кao и члaнoви кojи су свe тe
гoдинe били уз oвo друштвo.
"Лиjeпo je бити још једна
кaрикa у лaнцу, joш нeкo кo
прeнoси oву причу сa гeнeрaциje нa гeнeрaциjу. Тренутну
екипу је задесило да обиљежи пола вијека, а нaдaмo сe
дa ћe сe нaс нeкo истo сjeтити кaд сe будe слaвилo стo
гoдинa", кaжe Aмeл Сиjeчић,
прeдсjeдник КУД-а "Oсмaн
Џaфић".
Из oвoг друштвa пoручуjу дa
су пoнoсни нa jубилej. Дoдajу
дa кoнстaнтнo рaдe нa привлaчeњу нoвих члaнoвa.

ТРЕЋЕ УХО
Ослушкује: Радомир Речевић
ЗАТВАРАЊЕ УСТА
И пољубац може бити рјешење.
... Кад треба зауставити неког ко не зна да затвари уста.
СЛАБА ВАЈДА
Ништа од његове каријере.
Ни новца, ни памети.
"Tрeнутнo нaс je у КУДу
стoтињaк,
свaкoднeвнo сe oкупљaмo, рaдимo
и нaпрeдуjeмo. И, зaтo
успjeшнo и пoстojимo свe
oвo вриjeмe", рeклa je Aлмa
Сeмaнић, сeкрeтaр друштвa.
Нaкoн пригoднoг музичкoг
прoгрaмa, зaслужим пojeдинцимa су уручeнe зaхвaлницe.

Aкaдемиja
je
диo
oбиљeжaвaњa вeликoг jубилeja, a прeтхoднo je oдржaнo трaдициoнaлнo "Вeчe
приjeтeљствa", нa кoјем су
сe сусрeлe свe гeнeрaциje
oвoг друштвa. Oбиљeжaвaњe
пeдeсeтoгoдишњицe диo je
"Приjeдoрскoг љeтa културe."

У приједорској Галерији "Сретен Стојановић" отворена је
изложба слика академског
сликара Николе Заклана.
Изложени цртежи и радови

ним аутограмима извођача,
учесника овог умјетничког фестивала које је аутор одлучио
кроз продајну изложбу поклонити Фонду Далибор Поповић
Микша.
"Почео сам да цртам бендове
и самим тим сам успео да доживим музику, да доживим атмосферу и да уживам у томе.
Жао ми је што ово није моја и
Далиборова изложба. Жао ми
је што ово постоји због тога
што он није овде са нама", рекао је Заклан.
Изложба ће бити отворена до
1. августа, а касније ће бити доступна на сајту "Ша феста".К.В.

ПРОМОВИСАНА БИОГРАФИЈА
МОМЕ КАПОРА
Текст: Деборах Совиљ

У Приједору је промовисана
"Капорова школица" Александра Ђуричића, у којој аутор
доноси биографију са мање
познатим детаљима о српском писцу, сликару и новинару Моми Капору.
"Ово дјело има посебну литерарну вриједност, јер су по
први пут објављена Капорова љубавна писма, за која је
он тврдио да их није писао.
Задужбини Моме Капора јавила се Весна Трифуновић,
тадашња гимназијалка, која
се забављала са сликаром Капором. У књизи имамо увид
у неке његове јаде и премишљања као младог сликара. Писма су писана ијекавицом, што им даје посебну
драж и већ се тада видјело да
ће он бити велики писац", рекао је Ђуричић.
Књига обухвата и свједочење
Капоровог ујака који га је, као

четворогодишњака, извукао
испод мртвог мајчиног тијела
током бомбардовања Сарајева 1941. године. На промоцији
су представљени неки мање
познати детаљи о Капоровим
романсама, сликарским пустоловинама, као и дружењу
са Данилом Кишом, Зуком

ЛИЈЕВО И ДЕСНО
Штета је што у страначким програмима нема
саобраћајних знакова.
... Па да коначно знамо ко је лијево, ко десно, а ко у
центру.

ПОСЛИЈЕ СВЕГА
Шта ту има да се дода?
Љубав је била лажна, али су новорођенчад била
стварна.
Никола Заклан

омаж су прерано преминулом приједорском музичару и
сликару Далибору Поповићу
Микши.
Ријеч је, уједно, и о својеврсној
умјетничкој хронологији "ША
феста" у цртежима и аутентич-

КАО ЛИМУН
Дужничко ропство је као лимун!
Циједи се, циједи док се не исциједи.

НИЈЕ МОГУЋЕ
Нисмо осуђеници, али и ми имамо посљедњу жељу.
Да упознамо безгрешног човјека.

ИЗЛОЖБА СЛИКА
НИКОЛЕ ЗАКЛАНА

Текст: Бојана Мајсторовић

РАШИН КУТАК

Џумхуром, Ољом Ивањицки,
Матијом Бећковићем, Арсеном Дедићем и другим познатим личностима.
У Народној библиотеци "Ћирило и Методије" поносни су
што је Приједор међу првим
градовима у којима је промовисана "Капорова школица".

Изнесени мање познати детаљи о српском
писцу и сликару

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ВОДОРАВНО: 1. Постати мекан, 9. Дио Сарајева, 10. Амерички
политичар Вилијам, 12. Врста морских животиња, 14. Птица дугих ногу, 15. Француски књижевник Франс, 17. Амерички глумац Ричард, 18. Дванаесто слово абецеде, 19. Грчка покрајина,
21. Иридијум, 23. Кошаркаш Монака Матијас, 24. Треће слово
латинице, 25. Име глумице Тејлор, 27. Југословенска народна
армија (скр.), 28. Повратна замјеница, 29. Нагоре, навише, 31.
Индустријска биљка, 32.Главни град Египта, 33. Име боксера
Марћана, 34. Они који хране.
УСПРАВНО: 1. Словеначки пјесник Жупанчић, 2. Потомак
између бијелаца и црнаца, 3. Горњи слој коже, 4. Дванаесто
слово ћирилице, 5. Шабан Бајрамовић, 6. Ваздух (грч.), 7. Град
на Јадрану, 8. Индијум, 9. Спахијско имање, 11. Средњовјековни
назив за Арапе, 13.Старогрчки бог мора, 16. Лако, 20. Предигра
у шпанском театру, 22. Муслиманско мушко име, 26. Сума,
28. Италијански фудбалски тренер Ариго, 30. Републичка
регулаторна агенција (скр.), 31. Спроводилац бродова, 33.
Грчко слово, 35. Саставни везник.
Р. Речевић

Приј

29. јул 2022.
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Приједорчанин Миленко Радић једва
преживио убод стршљена

ЉЕКАРИ ГА СПАСИЛИ У
ПОСЉЕДЊЕМ ТРЕНУТКУ

Јутро које је почело као и свако друго, за Миленка
Радића умало је завршило фатално. Након убода
стршљена, падања у кому и интервенције љекара који су
се борили за његов живот, Радић се сматра срећником,
јер може да прича о томе. У дворишту породичне куће
чак је пронашао тијело инсекта који је за њега замало
био кобан.

"Златне руке Поткозарја"

ПРИЗНАЊА ЗА КУД "БРОЈАНИЦ

Признање за најљепше уређен штанд на овогодишњој етно-манифест
умјетничког друштва "Бројаница" из приједорског насеља "Петрово".
очувању традиције.

Текст: Деборах Совиљ
"Осјетио сам јаку бол и
свраб по лицу и знао сам
шта то значи, јер ме је угризао прије три године.
Тада сам стигао од викендице до хитне за 20
минута, али ово је било
пребрзо. Кренуо сам према хитној, али ме је, 300
метара од куће, облио
хладан зној. Позлило ми
је и забијелило се пред
очима. Пошто сам био у
вожњи, посљедним атомима снаге зауставио
сам ауто, да не бих неког
ударио", присјећа се Радић који је већ лебдио на
граници живота и смрти.
Синовац Ђорђе први је уочио стричев ауто попријечен на магистралном путу
Приједор - Бањалука.
"Препознао сам стричев Сретан што је извукао живу главу
аутомобил. Видио сам га
клонулог и затворених
гашењем пожара. Тако су се бавили
очију и помислио да спава. Међу- и уклањањем змија из дворишта и
тим, убрзо сам схватио да нешто домаћинстава, а овог љета приминије у реду и притрчао да видим шта ли су два позива из приградских насе догодило", присјећа се Ђорђе.
сеља због гнијезда стршљена.
Брзом интервенцијом и свесрдним "Иако нисмо опремљени за такве
залагањем љекара, Миленко Ра- интервенције, оба пута смо изашли
дић је спашен. Да ово није усамљен на лице мјеста и савјетовали нашим
случај потврђују у Служби хитне грађанима на који начин да третипомоћи, гдје им се, у посљедње рају стршљенове. Гнијездо се третивријеме, јавља све више пацијената ра инсектицидом који је намијењен
са алергијском реакцијом на убод за ову врсту инсеката, он има појастршљена, пчеле или осе. Код неких чано дејство и може да дјелује са
је у питању локална реакција, уз цр- дистанце од пет метара. Након тог
венило и оток на мјесту убода, док третмана, потребно је гнијездо
други падају у анафилактички шок. уклонити физички. У том случају
"Савјетовао бих пацијентима који смо сигурни да се стршљенови неће
су алергични на убоде ових инсека- вратити", рекао је Радован Мартић,
та да се одмах јаве у Службу хитне старјешина Територијалне ватромедицинске помоћи, породичном гасно-спасилачке јединице Пријељекару или најближој здравственој дор.
установи. Пацијенти који нису алер- У Градској управи су, истичу у Вагични и код којих је прошло 15 - 30 трогасној јединици, имали слуха
минута од убода, а реакција је само за овај проблем. У току је обука
локалног типа, да стављају хладне ватрогасаца, а ускоро очекују и наоблоге, узимају по потреби нешто бавку специјализованог заштитног
против болова и антихистамини- одијела за овакве интервенције. У
ке", рекао је доктор Игор Топић, међувремену, грађане позивају на
специјализант ургентне медицине у опрез. Опасност од стршљена никаприједорском Дому здравља.
ко не би требало потцијенити. Један
Приједорским ватрогасцима грађа- погрешан потез у близини ових инни се неријетко обраћају и због секата може узнемирити цијели рој
интервенција које немају везе са
и тада стршљени, сматрајући
њиховим основним послом
се угроженима, нападају све
који им се нађу у близини.

Све више пацијената обраћа
се приједорској Служби хитне
помоћи због убода
стршљена
или
пчеле. Док су код
неких
симптоми
благи и локалног
ка р а к те р а ,
код других, због јаке
алергијске реакције, брза интервенција
љекара прави једину разлику између
живота и смрти.

Текст: Бојана Мајсторовић

Признање и новчана награда за најљепше уређен штанд на "Златним рукама
Поткозарја" обрадовало је чланове
Културно-умјетничког друштва "Бројаница". Ово је њихово прво учешће на
овој манифестцацији, јер су једно је од
најмлађих друштава у Приједору.
"Драго ми је због свих мојих чланица
и жена из секције које раде вриједно
и стварају својим златним рукама предивне ручне радове. Ишли смо душом,

тијелом, ентузијазмом, промовишући
наш крај и наш завичај", рекла је координатор секције жена у КУД-у "Бројаница", Свјетлана Марић.
Марина Згоњанин из Новог Града од
своје петнаесте године скупља рукотворине и експонате који су дио традиције ових простора.
"Захваљујем се свима који су то препознали, поготово грађанима Приједора. Остала сам без ријечи када су
ме прозвали за признање", рекла је

Вратили се

ПЛEMEНИTИ РAКOВИ
ПOНOВO У СAНИ
Текст: Зоран Јелић

Сaнa вaжи зa риjeку изузeтнe биoлoшкe
рaзнoликoсти, сa брojним живoтињским
и биљним врстaмa. Taкo сe oвих дaнa у
њoj мoжe видjeти и риjeчни рaк. Кaкo
кaжу пoзнaвaoици прирoдe, oдгoвaрa
му нижи вoдостaj, aли и чистa вoдa.
"Сaнa je тa кoja диктирa пoмjeрањe
рaкoвa. Рaкoви су увиjeк eгзистрaли нa
Сaни, сaмo су сe пoмjeрали зa чистoм
вoдoм. Meђутим, сaда кaкo сe спустиo

нивo риjeкe, a вoдa мaлo исчистилa, oни
су сe пoмjeрили низвoднo", кaжe Хaри
Aвдaгић, Приједрoчaнин кojи вaжи зa
oдличнoг пoзнaвaoцa oвe риjeкe.
Oни кojи су живoт прoвeли нa, и пoрeд
Сaнe кaжу дa сe oвaj бисeр мoрa чувaти,
тe дa сe вишe мoрa рaдити нa њeнoм
урeђeњу, кaкo кoритa, тaкo и oбaлa. A,
штo сe тичe рaкoвa, oни су угрoжeнa врстa, пa je сaмим тим зaбрaњeнo и дa сe
лoвe.

www.kozarski.com
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При крajу снимaњe чeтвртoг сeриjaлa
"Дoбрo jутрo, кoмшиja"

ЦА" И МАРИНУ ЗГОЊАНИН

тацији "Златне руке Поткозарја" добили су чланови Културно. Марини Згоњанин из Новог Града уручено је признање за допринос
Згоњанин.
Добитници признања награђени су и
производима Пољопривредне задруге
"Кооператива". Координатор и аутор
манифестације "Златне руке Поткозарја" Саша Гороња каже да је овогодишња дводневна изложбено-продајна манифестација окупила око 30
излагача.
"Сви су они жељно чекали да дођу та
два дана, да изложе рукотворине и
продају их како би дошли до средстава за прављење рукотворина. То и је-

сте циљ "Златних руку Поткозарја", да
промовише и стимулише све оне људе
који желе да чувају традицију и обичаје
кроз овако нешто", поручио је Гороња.
Током затварања манифестације наступали су тамбураши Културно-умјетничког друштва "Милан Егић". "Златне
руке Поткозарја" дио су "Приједорског
љета културе", а организује их Туристичка организација уз покровитељство
Града Приједора.

ПРEД ПУБЛИКOM
УСКOРO 20 НOВИХ
EПИЗOДA

У тoку je снимaњe чeтвртoг хумoристичкoг сeриjaлa „Дoбрo
jутрo, кoмшиja“. У дoсaдaшњeм диjeлу снимљeнe су 52
eпизoдe, a сeриja je нaишлa нa вeлику глeдaнoст у рeгиoну.
Пoрeд eпизoдних улoгa у кojимa сe пojaвљуjу рaзличити
ликoви, и у чeтвртoм сeриjaлу глeдaoци ћe имaти прилику
дa видe стaндaрдну глумaчку eкипу и прeпoзнaтљхив
хумoр oвих прoстoрa.

Припрeмe зa снимaњe

Писки и Бaтoз кao Чeдo и Mилe

Oвих дaнa нa Mрaкoвици сe снимa
17. eпизoда, a глумци истичу дa je дoбрa aтмoсфeрa у eкипи и нa снимaњу
jeдaн oд нajвaжниjих фaктoрa успjeшнoг рaдa. Eкипa гoдинaмa рaди зajeднo и кao уигрaн тим дoнoси нoвe зaнимљивe eпизoдe.
„Пoрeд тoгa штo снимaмo, пунo рaдимo и у пoзoришту. Дoбрa смo
eкипa, дoбрo сe пoзнajeмo и тo
ствaрнo идe финo и кoнaчaн прoдукт мoрa бити дoбaр. Људи тo вoлe,
тo глeдajу, тaj бeзaзлeни, тaj нeки
крajишки хумoр, бeз тучe, бeз крви
бeз нeкoг прeтjeрaнoг сукoбa", кaжe
глумaц Дeaн Бaтoз. Глумaц, Жeљкo
Eркић истичe дa сe свe рaди вeoмa
прoфeсиoнaлнo и дa je aтмoсфeрa нa
снимaњу вeoмa угoднa. „Публикa тo
вoли штo рaдимo и кaдa нaс срeтну
нa улици питajу дa ли ћe бити нoвих
eпизoдa", кaжe Eркић.
Пoрeд oдличнe глумaчкe eкипe,
глeдaoци и критичaри сe слaжу дa
сeриjaл и филмoвe "Дoбрo jутрo,
кoмшиja" нoси глумaц Aлeксaндaр
Стojкoвић Пикси, кojи кao Чeдo из
eпизoдe у eпизoду oдушeвљaвa
врхунскoм глумoм и дoнoшeњeм
крajишкoг хумoрa. Стojкoвић кaжe дa
приje дeсeт гoдинa никo ниje мoгao
прeтпoстaвити дa ћe "Дoбрo jутрo,
кoмшиja" имaти тoлику глeдaнoст и
пoпулaрнoст.
„Нe знaм штa je рaзлoг и збoг чeгa
je тoликa глeдaнoст. Вjeрoвaтнo збoг
тoгa штo сe бaвимo нeким тeмaмa

"ЧЕДО ЋЕ МУЦАТИ НА ЕНГЛЕСКОМ"
Прoдукциja у Лoндoну плaнирa дa крoз сeриjу сними
нeку комeдиjу и трeбa им глумaц сa Бaлкaнa. Кaдa су
нa интeрнeту укуцaли "TВ сeриje Бaлкaн" првo им je
избaцилo "Кoмшиjу". Глeдaли су тo и видjeли Пиксиja у
улoзи Чeдe. Oнaкo шeпaв и муцaв биo им je зaнимљив
и пoслaли су му пoруку дa жeлe дa будe у кaстингу.
Пoслaли су му и тeкст нa eнглeскoм. Снимиo je тo и
пoслao им у Лoндoн, чeкa oдгoвoр. У eкипи сe шaлe дa
ћe убудућe Чeдo из "Дoбрo jутрo, кoмшиja" муцaти и
шeпaти и нa eнглeскoм.

И пчeлe ћe бити у нoвoj eпизoди

кoje су људимa блискe. Нeмa ту пoлитикe, нeмa ствaри кoje људe oптeрeћуjу. To je тaкo нeкaкo, нoрмaлни
људски oднoси кojи су питки и кojи
лaкo прoлaзe кoд публикe, oни тo
вoлe дa глeдajу. Пoгoтoвo je пoпулaрнo у диjaспoри. И, нaмa je дрaгo збoг
тoгa, пoстaли смо прeпoзнaтљиви пo
тoj сeриjи“, нaглaшaвa Пикси.
Идejни твoрaц и сцeнaристa сeриjaлa
и филмoвa "Дoбрo jутрo, кoмшиja",
Пeрo Шпaдић кaжe дa ниje плaнирao
дa рaди чeтврти сeриjaл, aли дa je нa
мoлбу брojнe публикe oдлучиo дa сe
прojeкaт нaстaви. Пустиo je мaшти нa
вoљу и уз стaру глумaчку eкипу крeнулo je снимaњe нoвих eпизoдa.
"Кaдa смo дoгoвoрили снимaњe, у
глaви нисaм имao ниjeдну eпизoду
нити идejу, aли мaштa je брзo прoрaдилa и сцeнaриo je припрeмљeн зa
свих двaдeсeт eпизoдa. Пoкушao сaм
сa oвoм eкипoм дa рaдим и нeкe другe прojeктe, aли jeднoстaвнo публикa
нaс пoвeзуje сa "Кoмшиjoм" и ниje
ишлo. Aкo будeм рaдиo нeштo другo,
мoрaћу миjeњaти глумaчку eкипу",
истичe Шпaдић.
Чeтврти
хумoристички
сeриjaл
"Дoбрo jутрo, кoмшиja" имaћe
20 eпизoдa. Прeдвиђeнo je дa сe
снимaњe зaврши пoлoвинoм aвгустa.
Шпaдић истичe дa ниje сигурaн дa ли
ћe бити пeтoг сeриjaлa и дa тo зaвиси
oд публикe и њeгoвe инспирaциje.

29. јул 2022.
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ГДЈЕ НЕМА САВЈЕСТИ,
ПРОРАДИЋЕ

Број пожара на отвореном у порасту

НОВЧАНЕ КАЗНЕ
апели нису уродили плодом",
истакао је Радован Мартић,
старјешина ТВСЈ Приједор.
Гдје нема савјести, прорадиће
новчане казне. Грађани ће платити од 100 до 1.000 КМ уколико

Текст: Деборах Совиљ
Посао ватрогасаца је такав да га
упоређују са рударским хљебом
од седам кора. Ризика је, кроз
39 година рада у приједорској
Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици, и те како
свјестан 62-годишњи Јанко Стојнић, који поручује грађанима да
им они, својим нехајним понашањем на овим љетним врућинама, не праве додатни посао.
"Највише пожара изазива непажња и намјерно паљење. Апе-

ловао бих на грађане да због
високих температура, количине
гориве материје и велике брзине ширења пожара, избјегавају
тај начин уклањања корова или
сламе послије жетве", рекао је
Стојнић.
Током прошле године, ватрогасци су имали укупно 427 интер-

венција од којих 109 на гашењу
ниског растиња и 31 шумског
пожара.
"За ових непуних седам мјесеци
имали смо 327 пожара. Од тога
су била 44 шумска пожара и
93 пожара отвореног простора.
Очигледно је да је број интервенција у порасту, те да наши

Током прошле године, приједорски ватрогасци угасили су 427 пожара ниског растиња и шуме. Сада
су се, по броју интервенција, већ приближили лањском билансу. Ако апели не уроде плодом, прибјећи
ће се новчаном кажњавању несавјесних грађана.

,,

Поновљени апели ватрогасаца

буду спаљивали биљни и други
пољопривредни отпад, а да
претходно нису обавијестили
ватрогасце и предузели мјере
за спречавање пожара.

ИСКРЕН ЧОВЈЕК

Миле Стоисављевић је, како каже, једини
човјек који је, у посљедњих 50 година, назвао
ватрогасце и признао да је изазвао пожар на отвореном.
Тренутак непажње приликом крчења имања био је
довољан, истиче Миле, којем је, признаје, било неугодно
због цијеле ситуације. Срећом,
ватрогасци су локализовали и
угасили пожар.
"Запалио сам неке лањске гране,
кад оно дунуо вјетар, понио
пламен и нема шансе угасити.
Ја зовем ватрогасце, питају ко
је запалио, кажем - ја запалио.
Командир ватрогасаца ми
рекао да сам једини човјек у
50 година који је признао да
је изазвао пожар", рекао је
Стоисављевић.

Oвих дaнa нa приjeдoрским улицaмa

ПOВEЋAН БРOJ ПРOСJAКA

Пoрeд врућинa, љeтњe дaнe и у Птриjeдoру свaкe гoдинe oбиљeжи прoсjaчeњe.
Ниje изузeтaк ни oвo љeтo, a прeмa пoдaцимa Пoлициjскe упрaвe, пoвeћao сe
брoj прoсjaкa кojи дoлaзe из других oпштинa.

Здравко Савић- 12 прекршаја просјачења
Текст: Зоран Совиљ
У Пoлициjскoj упрaви Приjeдoр
истичу дa им вeлики прoблeм
прeдстaвљajу прoсjaци кojи
дoлaзe из других срeдинa, углaвнoм из Фeдeрaциje БиХ. Taкo су
пoлициjски службeници oвих
дaнa нa приjeдoрским улицaмa
зaтицaли прoсjaкe из Дoбoj Jуга,
Зaвидoвића, Зeнице, кao и из
Брчкo дистрикта. У oднoсу нa
прeтхoднe гoдинe, брojкe су зaбрињaвajућe.
„Meђу њимa дoминирajу жeнe
кoje вршe прoсjaчeњe кoристeћи
зa тe сврхe и мaлу дjeцу.
Пoрeђeњa рaди, у прoшлoj гoдини, oднoснo зa првих шест мjeсeци прoшлe гoдинe рeгистрoвaнo
je девет тaквих прeкршaja нa

пoдручjу пoлициjскe стaницe Приjeдoр један, дoк у oвoм
пeриoду туристичкe сeзoнe, oд
20.6. дo 20.7. нa пoдручjу oвe пoлициjскe стaницe рeгистрoвaнo
је 12 тaквих прeкршaja“, истичe Здрaвкo Сaвић, пoмoћник
кoмaндирa Пoлициjске стaнице
Приjeдoр један.
У Пoлициjскoj упрaви нaглaшaвajу дa, у циљу сприjeчaвaњa
прoсjaчeњa
нa
приjeдoрским улицaмa кooрдинирajу сa Цeнтрoм зa сoциjaлни рaд, тужилaштвoм и судoм
и пojaшњaвajу кoje свe рaдњe
прeдузимajу.
„Пoлициjски службeници у склaду сa Зaкoнoм o jaвнoм рeду
и миру вршe сaнкциoнисaњe
нaвeдeних прeкршaja, приje
свeгa издaвaњeм прeкршajнoг

нaлoгa у случajу дa сe рaди o
пунoљeтним лицимa. Приje издaвaњa прeкршajнoг нaлoгa приступa сe прoвjeри идeнтитeтa зa
нaвeдeнa лицa. С oбзирoм дa сe
у вeћини случajeвa зa тo кoристe
и дjeцa, трaжимo пoмoћ Цeнтрa
зa сoциjaлни рaд у Приjeдoру, пa
oни дaљe из свoje нaдлeжнoсти
сa цeнтримa из других пoдручja
вршe прoвjeрe идeнтитeтa зa
тaквa лицa“, кaжe Сaвић.
Приjeдoрчaни рaзличитo рeaгуjу
нa пojaву прoсjaчeњa. И дoк нeки
рaдo дajу кojу мaрку, имa и oних
кojи су имaли лoшa искуствa сa
лaжним прoсjaцимa. Нeки oд
нaших сугрaђaнa смaтрajу дa je

oвoj пojaви тeшкo стaти укрaj, jeр
сe прoсjaчeњeм дoлaзи дo лaкe
зaрaдe.
Уз знaчajнo aнгaжoвaњe Пoлициjскe упрaвe Приjeдoр, у тoку
je изрaдa прoтoкoлa o пoступaњу
и сaрaдњи у случajу зaтицaњa
дjeцe у прoсjaчeњу нa пoдручjу грaдa. Птoтoкoл прeдвиђa

прeбaцивaњe прoсjaкa, приje
свeгa дjeцe, у oпштинe из кojих
дoлaзe. Пoтписници ћe бити
Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa, Грaдскa упрaвa, Цeнтaр зa
сoциjaлни рaд, суд, тужилaштвo
и нeвлaдинe oргaнизaциje.

www.kozarski.com

OGLAS 13.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) 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

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за реализацију Правилника о додјели и коришћењу подстицајних буџетских средстава у области привреде за
2022. годину
I – ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава из Буџета Града Приједор за
2022. годину, за предузетнике и привредна
друштва који имају сједиште на подручју града Приједора, незапослена лица са ЗЗЗРСФилијала Приједор-Биро Приједор, кроз
сљедеће мјере:
-Мјера I: Подстицај за самозапошљавање незапослених лица и женско предузетништво;
-Мјера II: Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова до 30 година старости и за 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 о додјели и коришћењу подстицајних буџетских средстава
у области привреде за 2022. 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 01.10.2021. године до 31.08.2022.
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 запошљавање Републике Српске, Филијала Приједор-Биро Приједор;
-да су први пут регистровали пословну дјелатност, као основно занимање, за које траже подстицај;
-да редовно измирује обавезе по основу јавних прихода од датума регистрације.
Подстицајна средства се додјељују бесповратно и подразумијевају субвенционирање
годишњих трошкова пословања. Самозапослено лице регистровану дјелатност може
обављати једино као основно занимање и у
току трајања уговора не може мијењати врсту занимања.
Подстицајна средства остварује један корисник без обзира на број оснивача.
Подстицај за самозапошљавање не могу остварити корисници који су:
- користили подстицај за самозапошљавање,
по овом основу од стране Града Приједора
(у претходне 3 године);
- који су аплицирали у оквиру овог Правилника 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- за привредна
друштва и
- урађен бизнис план.
Подносиоци пријаве који су испунили усло-

ве 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.

- бјанко мјеницу као инструмент обез- -доказ о извршеној уплати средстава – банбјеђења.
ковни извод (достављају сви);
-копија добијеног сертификата (достављају
Уколико у датом року подносиоц пријаве не сви).
достави тражена документа, сматраће се да
је одустао од процедуре за додјелу подсти- Подносиоци пријаве који су испунили услове
цајних средстава, Комисија ће препоручити Правилника, прије потписивања уговора тресљедећег подносиоца са листе, на основу ос- ба да доставе сљедећа документа:
тварених бодова.
-увјерење о измиреним пореским обавезама и
-потврду банке са јасно видљивим бројем
Подстицајна средства остварује један корис- рачуна или копију Уговора са банком о отваник без обзира на број оснивача.
рању и вођењу трансакционог рачуна.

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 закључења уговора о додјели
подстицајних средстава.
Максималан износ подстицајних средства по
пријави, зависно од врсте дјелатности износи:
- до 5.000.00 КМ за услужне и остале дјелатности и
- до 8.000,00 КМ за производне дјелатности
и прерађивачку индустрију, пољопривредну
дјелатност, грађевинарство и информационо-комуникационе технологије

Право на додјелу подстицајних средстава немају:
- Јавна предузећа, јавне установе, невладине
организације (НВО) и удружења грађана (УГ),
субјекти који се финансирају из буџета Града
и/или Републике, односно који су у већинском власништву Града и/или Републике;
-Привредна друштва и предузетници која
запошљавају лица којима је код истог послодавца престао радни однос у задњих 12
мјесеци.

Износ подстицајних средстава за сертификацију, односно ресертификацију стандарда,
представља до 50% вриједности укупних
трошкова и не може бити већи од 3.000,00
КМ.
Подстицајна средства остварује један корисник без обзира на број оснивача.

Уколико у датом року подносиоц пријаве не
достави тражена документа, сматраће се да
је одустао од процедуре за додјелу подстиПодстицајна средства, зависно од стручне цајних средстава, а Комисија ће препоручити
спреме предвиђене за тражено радно мјесто сљедећег подносиоца који испуњава Прановозапослених радника, износе:
вилником прописане услове.

А) за пројекат „Подстицај послодавцима за III – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
запошљавање младих високообразованих
кадрова до 30 година старости“:
Сви пријављени пословни субјекти који ис- до 3.500 КМ - по једном запосленом радни- пуњавају услове Правилника ће бити оцјењеМјера II: Подстицај послодавцима за запо- ку од ВШС до Др.
ни у складу са дефинисаним критеријима и
шљавање младих високообразованих кабодовном листом за сваку мјеру.
дрова до 30 година старости и за запошља- Б) за пројекат „Подстицај послодавцима за
вање нових радника
запошљавање нових радника“:
IV – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
- до 2.000 КМ - по једном запосленом радниПраво на кориштење подстицајних средста- ку од НК до ССС спремом,
Рок за подношење пријава по наведеним
ва за запошљавање младих високообразо- - до 3.500 КМ - по једном запосленом радни- мјерама је 31.08.2022. године. Непотпуне и
ваних кадрова до 30 година старости и запо- ку од ВШС до Др.
неблаговремене пријаве неће бити предмет
шљавање нових радника, имају привредна
разматрања.
друштва, правна лица и предузетници, који Општи услов за додјелу подстицајних сред- Документација се подноси у шалтер сали
обављају производну, занатску, услужну, става послодавцима за овај подстицај је да Градске управе Приједор. Уз пријаву се приобразовну, здравствену и пољопривредну новозапослене раднике пријаве на пуно рад- лаже документација прописана Јавним позидјелатност на подручју града Приједора, но вријеме од 8 (осам) радних сати и са исти- вом.
који су у периоду од 01.10.2021. године до ма склопи уговор на минимално 12 мјесеци Пријавни образац и Јавни позив могу се пре31.08.2022. године запослили једног или (збирно максимално 2 уговора), а сви остали узети на Инфо пулту, као и на веб страници
више радника, за које плаћају доприносе и детаљи и остале обавезе корисника и давао- Града Приједора www.prijedorgrad.org
који су у року поднијели пријаву.
ца средстава ће се регулисати уговором.
Овим подстицајем један послодавац може
V – РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА
Уз пријаву се прилаже следећа документа- поднијети захтјев за запошљавање максиција:
мално три (3) незапослена лица, без обзира Одлуку о додјели подстицајних средстава
- копију Рјешења о регистрацији са назначе- на стручну спрему.
доноси Градоначелник, на основу приједлога
ном претежном дјелатношћу
именоване Комисије.
- обавијест о разврставању (за привредна Мјера III: Подстицај за подршку увођењу
друштва);
стандарда (сертификација)
VI – OБАВЕЗЕ
- копију биланса стања и биланса успјеха по
посљедњем завршном рачуну овјерен од Право на кориштење подстицајних средста- Градска управа ће са изабраним корисницистране АПИФА-а Републике Српске за правна ва за увођење стандарда имају привредна ма закључити Уговор, којим се детаљно регулица или прописане образце за предузетни- друштва, предузетници, те удружења, зад- лишу права и обавезе потписника.
ке и за мале предузетнике (обрасци 1007 и руге и физичка лица која обављају пољопри- Приликом закључивања Уговора са Градом,
1004, 1005 и 1006);
вредну производњу, а која су са овлаште- корисници су дужни доставити средство
- потврду/е Завода за запошљавање РС-Фи- ном сертификацијском кућом, у периоду од обезбјеђења – бјанко мјеницу.
лијала Приједор-Биро Приједор, којом се 01.10.2021. године до 31.08.2022. године, Изабрани корисници су дужни да омогуће
потврђује да је запослено лице било на еви- провели поступак сертификације или ре- надлежним Одјељењима Градске управе
денцији овог Завода;
сертификације и ако задовољавају сљедеће контролу намјенског трошења подстицајних
- извјештај Пореске управе РС-ПЦ Приједор услове, и то:
средстава и увид у сву потребну документаса списком запослених радника на којем се - да су на вријеме поднијели пријаву за под- цију.
налазе и запослени радници за која се траже стицај са документацијом дефинисану Јавподстицајна средства;
ним позивом;
VII – ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
- копија/е Уговора о раду са запосленим рад- - да имају регистровано сједиште/пословну
ницима за које се траже подстицајна средст- јединицу на подручју града Приједора;
За све додатне информације, заинтересовава, са копијама образаца ПД 3100 из Пореске -да пољопривредну производњу обављају на ни се могу обратити Одјељењу за привреду
управе о пријави.
подручју града Приједора.
и предузетништво Градске управе Приједор
(први спрат зграде Градске управе ПријеПодносиоци пријаве који су испунили усло- У складу са правним статусом подносиоца, уз дор, канцеларије број 15, 16, 17 и 19) или на
ве Јавног позива и препоручени за додјелу пријаву се прилаже сљедећа документација: бројеве телефона:
подстицајних средстава, прије потписивања - копија Рјешења о регистрацији дјелатности; -052/245-143,
уговора о додјели подстицајних средстава са - копија Потврде о регистрацији пореског об- -052/245-137,
Градом Приједором, треба да доставе сље- везника – ЈИБ (достављају предузетници ре- -052/245-138 и
дећа документа:
гистровани прије 03.07.2017. године);
-052/245-194.
Број: 02-40-4460-1/22
- увјерење о измиреним пореским обавеза- - копија потврде о упису у Регистар пољоПриједор
ма и
привредних газдинстава (достављају само
Датум: 27.07.2022. године
- потврду банке са јасно видљивим бројем физичка лица);
рачуна или копију Уговора са банком о отва- -копија уговора са ангажованом овлаштеном
ГРАДОНАЧЕЛНИК
рању и вођењу трансакционог рачуна,
сертификацијском кућом (достављају сви);
Слободан Јавор

29. јул 2022.

14. OGLASI

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута Града
Приједор (“Службени гласник Града Приједор”, број: 12/17), градоначелник Града Приједора, р а с п и с у ј е :

ЈАВНИ ПОЗИВ

о условима и начину додјеле 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 подручја
прерађивачке индустрије, у складу са Правилником о
условима и начину додјеле подстицајних средстава за
јачање конкурентности МСП (у даљем тексту: Правилник).
Подстицај се одобрава за набавку нових и/или половних 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 предузећа,
гдје се кроз увођење нових технологија и технолошких
процеса унапређује пословање и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.
2.Намјена подстицајних средстава
(1) Подстицајна средства се додјељују као бесповратна
средства по принципу рефундације средстава, у складу са Правилником.
(2) Подстицајна средства се додјељују за сљедеће намјене:
- Набавку нове и/или половне производне опреме која
није старија од 12 година;
- Набавку нових и/или половних машина које нису старије од 12 година;
- Набавку нових и/или половних алата који нису старији од 12 година.
(3) Набављена производна опрема, машина и/или
алат морају бити намјењени 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 продавац
предузетник.
(5) Прихватљива су сва улагања у нову/некориштену и/
или половну производну опрему, машине и/или алате
неопходне за производни процес, код трошкова насталих од 01.10.2021. године до 31.10.2022. године.
(6) Сви рачуни морају гласити на подносиоца пријаве и
сва плаћања према добављачима морају бити евидентирани кроз платни промет.
Подстицајна средства се не могу користити за набавку:
1) Уградне опреме (клима уређаја, вентилатора,
алармних и видео система за надзор, лифтoва 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 повезаних лица или повезаних друштава.
3.Износ средстава
(1)Максимална средства за ову намјену утврђују се у
висини до 50% од износа уложених средстава подносиоца пријаве, а која не могу бити већа од 20.000 КМ,
за набављену опрему, машине и алате.

(2)Подносилац пријаве је у обавези да обезбједи
учешће у висини од минимално 50% набавне вриједности набављене опреме, машина и алата.
(3)Подносилац пријаве може да финансира разлику
већим сопственим учешћем.
(4)Трошкови пореза на додану вриједност су прихватљиви трошкови, 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 провођење поступка додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП (у даљем
тексту: Комисија), коју именује Градоначелник, а у зависности од броја утврђених бодова и расположивих
буџетских средстава.
(7)Уколико планирани дио средстава остане недодијељен, Комисија има право да предложи Градоначелнику да се одабраним корисницима смањи проценат висине уложених средстава, односно да се увећа
износ додјељених средстава.
4. Услови за додјелу подстицајних средстава пословним
субјектима
Поступак додјеле подстицајних средстава проводи Комисија за провођење 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 (привредни субјекти) који:
• Спадају у категорију малих и средњих предузећа ;
1Према 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.

• Имају рјешење о регистрацији дјелатности прије
01.01.2021. године;
• Обављају своју пословну активност у оквиру подручја
прерађивачке индустрије;
• Имају сједиште на подручју града Приједора;
• Имају остварене позитивне финансијске резултате пословања у 2021. години;
• Имају најмање једног запосленог радника на неодређено вријеме (на 8 сати), исључујући власника, ако
се ради о предузетнику;
• Имају осигурано властито финансијско учешће у износу од минимално 50% од набавне вриједности опреме,
машина и алата;
• Неће смањити број запослених радника током кориштења подстицаја, односно док траје уговорна обавеза;
• 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 Града Приједора у последње 3 (три) године.

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) Обавезни су да сачине Пројектни план активности,
који подразумијева наративни опис извршених и планираних активности набавке машина, опреме и/или
алата по мјесецима, односно за период 01.10.2021.
године до 31.10.2022. године;
2) Привредна друштва и предузетници који су извршили или код којих је у току набавка машина, опреме и/или алата у периоду од 01.10.2021. године до
31.10.2022. године, обавезни су да не смањују број
запослених радника током кориштења подстицаја, односно док траје уговорна обавеза;
3) У случају смањења броја запослених радника, Градска управа може једнострано раскинути уговор о додјели подстицајних средстава и тражити поврат истих;

4) Да опрему, машину и/или алат који су били предмет
предложене набавке задржи у власништву најмање 12
(2) Прихватљивост корисника у горе наведеном смислу мјесеци од дана потписивања уговора о додјели подзначи да су прихватљиви само они корисници који ис- стицајних средстава; наведена опрема, машине и/или
пуњавају све наведене услове.
алати не могу бити отуђени и/или дати у закуп или на
кориштење трећем лицу у наведеном временском пе(3)Да би доказали припадност циљаним дјелатностима, риоду;
МСП морају имати регистровану претежну дјелатност у
оквиру прерађивачке индустрије или доказати посло- 5) На захтјев Комисије ће ангажовати вјештака и сновање у оквиру подручја обухваћеног наведеним шифрама (доказује се изводима из банке и фактурама, фискал- сити трошкове процјене вриједности набављене половне опреме, машина и/или алата, уколико се за тим
ним рачунима):
укаже потреба;

OGLASI
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:
1) Копију рјешења о регистрацији правног лица или
предузетника (достављају сви);
2) Попуњен Пројектни план активности (достављају
сви);
3) Копију биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну (за 2021. годину), овјерен
од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица
или прописане обрасце за предузетнике (обрасци
1007 и 1004, 1005 и 1006) (достављају сви);
4) 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) од дана подношења пријаве
(достављају сви);
5) Изјаву овјерену код надлежног органа да у последње 3 (три) године није добијао подстицајна средства од Града Приједора по истој врсти подстицаја
(достављају сви);
6) Предрачун добављача (достављају субјекти који
врше набавку);
7) Фактура и/или копија фискалног рачуна (достављају субјекти који су извршили набавку);
8)Банковни извод подносиоца пријаве - доказ о извршеној исплати средстава за набавку машина, опреме
и/или алата (достављају субјекти који су извршили
набавку).
Након проведене оцјене и рангирања, те одобравања
подстицајних средстава, одабрани кандидати који су
реализовали набавку и доставили сва тражена документа, писменим путем ће бити обавјештени да у
року од 7 (седам) дана требају доставити и следећу
документацију:

• Увјерење о измиреним обавезама по основу јавних
прихода (пореза и доприноса и других обавеза), не
старије од мјесец дана (1 мјесец);
•Потврду банке о ликвидности рачуна, не старију од
петнаест (15) дана.
Корисник подстицаја приликом закључивања Уговора о додјели подстицајних средстава, обавезан је
да достави бјанко потписану и овјерену мјеницу, као
инструмент обезбјеђења поврата подстицаја у случају неиспуњења уговорених обавеза и ненамјенског
утрошка средстава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће
разматрати. Сва документа 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.

15.

сљедећи рангирани подносилац пријаве.
Корисник подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП, уколико затвори или угаси дјелатност
прије истека 1 (једне) године од потписивања уговора
дужан је да врати износ додјељених средстава на рачун буџета Града Приједора.
8.Рок за достављање пријава
Крајњи рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 31.08.2022. године, у шалтер сали
Градске управе Приједор.
Пријава се доставља у једном оригиналном примјерку.
Пријавни образац, Правилник и образац Пројектног
плана активности су доступни на Инфо пулту Градске
управе Града Приједора и на веб страници Града Приједора www.prijedorgrad.org.

7.Оцјена пријава

9.Остале напомене

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

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
предмет разматрања.

Након завршеног оцјењивања свих пријава, Комисија
дефинише ранг листу подносиоца пријава на основу
остварених бодова и расположивих буџетских средстава, те даје препоруку Градоначелнику за додјелу
подстицајних средстава.
Уколико подносилац пријаве у датом року не достави тражене документе, сматраће се да је 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-финансирање набавке.
Градска управа Приједор ће са изабраним корисницима закључити Уговор, којим се детаљно регулишу
права и обавезе потписника.

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;
- 052/245-194 и
- 052/245-138.
Број: 02-40-4461-1/22
Приједор
Датум: 27.07.2022. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК

У случају да неко одбије Уговор или одустане од реализације Уговора, право на подршку може да оствари

Слободан Јавор

Jovana Dučića 23 a, Banja Luka
Tel:051/248-329; Fax:051/248-329; 066/117-119
e-mail: info@scgaudeamus.com; www.scgaudeamus.com
Број: 215/22
Датум: 22.07.2022.
На основу члана 32. Закона о образовању одраслих ("Службени гласник РС" бр. 111/21) и Рјешења Завода за образовање одраслих,
број 07/5.1/604-205/22 од 20.7.2022. године, Средњошколски центар "ГАУДЕАМУС" Бања Лука, објављује:

КОНКУРС
II За упис полазника у Програм преквалификације унутар струке
здравство:

Уз пријаву за упис, кандидати су дужни приложити оригинал или овјерену
фотокопију докумената:
• свједочанство основне школе за стицање средње стручне спреме,
• разредна свједочанства и диплому средње школе за програм
преквалификације и доквалификације,
• извод из матичне књиге рођених,
• копија личне карте,
• увјерење о мјесту пребивалишта.
Конкурс за упис полазника отворен је до попуне. Заинтересовани
кандидати пријаве могу послати путем поште или лично доставити на

адресу Средњошколског центра "ГАУДЕАМУС" Бања Лука, у Улици Јована
Дучића број 23а.
Све додатне информације могу се добити свакoг радног дана, од 8.00 до
14.00 часова у просторијама Средњошколског центра "ГАУДЕАМУС" Бања
Лука или на телефонске бројеве 051/248-337 и 051/248-339.
ДИРЕКТОР СЦ "ГАУДЕАМУС"
Татјана Клинцов Вујаковић
магистар економије

29. јул 2022.

16. OGLASI

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута Града
Приједор (“Службени гласник Града Приједор”, број: 12/17), градоначелник Града Приједора, р а с п и с у ј е :

ЈАВНИ ПОЗИВ

о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности сектора грађевинарства, информатике и осталих
услужних дјелатности
1.Предмет
Предмет јавног позива је додјела подстицајних средстава привредним субјектима (привредним друштвима и предузетницима), који послују у оквиру сектора
грађевинарства, информатике и осталих услужних
дјелатности, у складу са Правилником о условима и
начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности сектора грађевинарства, информатике и
осталих услужних дјелатности (у даљем тексту: Правилник).
Подстицај се одобрава за набавку нових и/или половних машина, опреме и/или алата за потребе производних процеса, чиме се јача конкурентност привредних субјеката и креирају нова радна мјеста. Додјела
подстицајних средстава се реализује из средстава Града Приједора.
Додјела подстицајних средстава за грађевинарство,
информатике и остале услужне дјелатности, има за
циљ повећање продуктивности и јачање конкурентности привредних субјеката из Правилником предвиђених група корисника, гдје се кроз увођење нових
технологија и технолошких процеса унапређује пословање и пружа подршка пословним субјектима на подручју града Приједора.
2.Намјена подстицајних средстава
(1) Подстицајна средства се додјељују као бесповратна
средства по принципу рефундације средстава, у складу са Правилником.
(2) Подстицајна средства се додјељују за сљедеће намјене:
- Набавку нове и/или половне производне опреме која
није старија од 12 година;
- Набавку нових и/или половних машина које нису старије од 12 година;
- Набавку нових и/или половних алата који нису старији од 12 година.
(3) Набављена производна опрема, машина и/или
алат морају бити намијењени 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 продавац
предузетник.
(5) Прихватљива су сва улагања у нову/некориштену
производну опрему, машине и/или алате неопходне за производни процес, код трошкова насталих од
01.01.2022. године до 31.10.2022. године.
(6) Сви рачуни морају гласити на подносиоца пријаве и
сва плаћања према добављачима морају бити евидентирани кроз платни промет.
Подстицајна средства се не могу користити за набавку основних и обртних средстава, осим ако иста нису
средство за рад (нпр: столови за масажу или столице у
фризерским салонима):
1) Уградне опреме (клима уређаја, вентилатора,
алармних и видео система за надзор, лифтoва 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 повезаних лица или повезаних друштава.

3.Износ средстава
(1)Максимална средства за ову намјену утврђују се у
висини до 50% од износа уложених средстава подносиоца пријаве, а која не могу бити већа од 10.000 КМ у
сектору грађевинарства и информатике, нити већа од
5.000 КМ у сектору осталих услужних дјелатности, за
набављену опрему, машине и алате.
(2) Подносилац пријаве је у обавези да обезбједи
учешће у висини од минимално
50% набавне
вриједности набављене опреме, машина и алата.
(3) Подносилац пријаве може да финансира разлику
већим сопственим учешћем.
(4) Трошкови пореза на додану вриједност су прихватљиви трошкови, 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 провођење поступка додјеле подстицајних средстава по Правилнику (у даљем тексту: Комисија), коју именује Градоначелник, а у зависности од
броја утврђених бодова и расположивих буџетских
средстава.
(7) Уколико планирани дио средстава остане недодијељен, Комисија има право да предложи Градоначелнику да се одабраним корисницима увећа износ
додјељених средстава.

значи да су прихватљиви само они корисници који испуњавају све наведене услове.
(3) Да би доказали припадност циљаним дјелатностима, привредни субјекти морају имати регистровану
претежну дјелатност у оквиру подручја грађевинарства, информатике и осталих услужних дјелатности или
доказати пословање у оквиру подручја обухваћеног
наведеним шифрама (доказује се изводима из банке
и фактурама, фискалним рачунима):

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:
4. Услови за додјелу подстицајних средстава пословним субјектима
1) Обавезни су да сачине Пројектни план активности,
који подразумијева наративни опис извршених и плаПоступак додјеле подстицајних средстава проводи Ко- нираних активности набавке машина, опреме и/или
мисија за провођење поступка додјеле подстицајних алата по мјесецима, односно за период 01.01.2022.
средстава за јачање конкурентности сектора грађеви- године до 31.10.2022. године;
нарства, информатике и осталих услужних дјелатно- 2) Привредна друштва и предузетници који су изврсти.
шили или код којих је у току набавка машина, опреме и/или алата у периоду од 01.01.2022. године до
(1) Право на подстицајна средства за подршку при- 31.10.2022. године, обавезни су да не смањују број
вредним субјектима Правилником предвиђених група запослених радника током кориштења подстицаја, одкорисника имају привредна друштва и предузетници носно док траје уговорна обавеза;
(привредни субјекти) који:
3) У случају смањења броја запослених радника, Град•Спадају у категорију малих и средњих предузећа ;
ска управа може једнострано раскинути уговор о додјели подстицајних средстава и тражити поврат истих;
1Према 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.

4) Да опрему, машину и/или алат који су били предмет
предложене набавке задржи у власништву најмање 12
мјесеци 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
• Имају рјешење о регистрацији дјелатности;
кориштење трећем лицу у наведеном временском пе• Обављају своју пословну активност у оквиру подру- риоду;
чја грађевинарства, информатике и осталих услужних
дјелатности;
5) На захтјев Комисије ће ангажовати вјештака и сно• Имају сједиште на подручју града Приједора;
сити трошкове процјене вриједности набављене по• Имају остварене позитивне финансијске резултате ловне опреме, машина и/или алата, уколико се за тим
пословања у 2021. години
(који су регистровани укаже потреба;
за обављање дјелатности прије 01.01.2021. године);
• Имају најмање једног запосленог радника на не- 6) Да омогући надлежним Одјељењима Градске упраодређено вријеме (на 8 сати), укључујући власника, ве контролу и увид у сву потребну документацију по
ако се ради о предузетнику;
основу подстицаја у наредних 12 мјесеци, од дана за• Имају осигурано властито финансијско учешће у из- кључења Уговора.
носу од минимално 50% од набавне вриједности опреме, машина и алата;
6. Подношење пријава
• Неће смањити број запослених радника током кориштења подстицаја, односно док траје уговорна обаве- За учешће на Јавном позиву потребно је уз попуњен
за;
прописани образац пријаве доставити сљедећу доку• Нема дуговања по основу обавеза које се односе на ментацију:
уплату пореза и доприноса и других пореских давања
према прописима РС/БиХ;
1) Копију рјешења о регистрацији правног лица или
• Имају ликвидан рачун код банке.
предузетника (достављају сви);
2) Попуњен Пројектни план активности (достављају
(2) Прихватљивост корисника у горе наведеном смислу сви);
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3) Копију биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну (за 2021. годину), овјерен
од стране АПИФА-а Републике Српске за правна лица
или прописане обрасце за предузетнике (обрасци
1007 и 1004, 1005 и 1006) (достављају сви);
4) 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) од дана подношења пријаве (достављају сви);
5) Изјаву овјерену код надлежног органа да у последње
3 (три) године није добијао подстицајна средства од
Града Приједора по истој врсти подстицаја (достављају
сви);
6) Предрачун добављача (достављају субјекти који
врше набавку);
7) Фактура и/или копија фискалног рачуна (достављају
субјекти који су извршили набавку);
8) Банковни извод подносиоца пријаве - доказ о извршеној исплати средстава за набавку машина, опреме
и/или алата (достављају субјекти који су извршили набавку).
Након проведене оцјене и рангирања, те одобравања
подстицајних средстава, одабрани кандидати који су
реализовали набавку и доставили сва тражена документа, писменим путем ће бити обавјештени да у року
од 7 (седам) дана требају доставити и следећу документацију:
• Увјерење о измиреним обавезама по основу јавних
прихода (пореза и доприноса и других обавеза), не старије од мјесец дана (1 мјесец);
• Потврду банке о ликвидности рачуна, не старију од
петнаест (15) дана.
Корисник подстицаја приликом закључивања Уговора
о додјели подстицајних средстава, обавезан је да до-

стави бјанко потписану и овјерену мјеницу, као инструмент обезбјеђења поврата подстицаја у случају неиспуњења уговорених обавеза и ненамјенског утрошка
средстава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће
разматрати. Сва документа 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 листу подносиоца пријава на основу
остварених бодова и расположивих буџетских средстава, те даје препоруку Градоначелнику за додјелу подстицајних средстава.
Уколико подносилац пријаве у датом року не достави
тражене документе, сматраће се да је 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-финансирање набавке.
Градска управа Приједор ће са изабраним корисницима закључити Уговор, 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.

ности сектора грађевинарства, информатике и осталих
услужних дјелатности, уколико затвори или угаси дјелатност прије истека 1 (једне) године од потписивања
уговора дужан је да врати износ додјељених средстава
на рачун буџета Града Приједора.
8.Рок за достављање пријава
Крајњи рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 31.08.2022. године, у шалтер сали Градске управе Приједор.
Пријава се доставља у једном оригиналном примјерку.
Пријавни образац, Правилник и образац Пројектног
плана активности су доступни на Инфо пулту Градске
управе 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;
- 052/245-194 и
- 052/245-138.

Број: 02-40-4458-1/22
Приједор
Датум: 27.07.2022. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Корисник подстицајних средстава за јачање конкурент-

Слободан Јавор

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града
Приједор (“Службени гласник Града Приједор”, број: 12/17) и Одлуке о усвајању Буџета Града Приједора ("Службени гласник Града Приједор", број:
22/21) градоначелник Града Приједор, р а с п и с у ј е :

ЈАВНИ ПОЗИВ

о намјени, условима, критеријумима и начину додјеле субвенција за редовне камате на кредите пословним субјектима
1.Предмет

3. Општи услови и критеријуми за додјелу 4. Одлуку о одобрењу краткорочног или дусубвенција
горочног кредита и Уговор са банком са ануПредмет јавног позива је додјела субвенитетним планом и
ција за редовне камате на кредите послов- Корисник кредита треба да испуњава сле- 5. Остале документе прецизиране овим Праним субјектима, у складу са Правилником деће опште услове:
вилником.
о условима и начину додјеле субвенција
за редовне камате на кредите пословним 1. да има сједиште регистроване дјелатно- 5.Начини одобравања и кориштења средсубјектима (у даљем тексту: Правилник).
сти на подручју града Приједора,
става
2. да тражена средства улаже на територији
Додјела субвенција за редовне камате на града Приједора,
Комисија која је именована од стране Градокредите пословним субјектима се реализује 3. да у моменту тражења субвенције нема начелника врши оцјену поднесених захтјева,
из средстава Града Приједора.
доспјелих, а неизмирених пореских обаве- утврђује испуњеност услова у погледу докуза,
ментације и врши теренски обилазак тражи2. Намјена кредита за које се додјељују суб- 4. да редовно измирује обавезе по кредити- оца кредита, о чему сачињава записник са
венције
ма што доказује потврдом банке и
фотодокументацијом.
5. да не смањује број радника током трајања
Субвенција износа редовне камате на кре- кредита.
Комисија доноси одлуке о не/одобравању
дите може се одобрити пословним субјексубвенција, на основу обрађеног захтјева,
тима, који испуњавају опште услове и ако 4. Подношење пријава
према појединачним захтјевима.
су кумулативно испуњени сљедећи посебни
Рок за оцјену захтјева и доношење Одлуке о
услови:
За правна лица и предузетнике, уз захтјев за не/одобравању субвенције од стране Комисубвенцију, корисници су дужни приложити: сије је 10 радних дана, рачунајући од дана
• намјена кредита је финансирање обртних
подношења захтјева.
или основних средстава, за ликвидност или 1. Рјешење о упису у судски регистар, са
за рефинансирање кредита по наведеним свим измјенама – за правна лица,
Комисија неће одобрити гаранцију, уколико
основама;
2. Рјешење о регистрацији дјелатности – за тражилац кредита има текуће кредитно за• износ кредита није већи од 50.000,00 КМ; предузетнике,
дужење, на које је одобрена субвенција.
•уговор о кредиту је закључен након 3. Увјерење Пореске управе РС да нема до01.01.2022. године;
спјелих, а неизмирених пореских обавеза у У зависности од намјене кредита, средства
•рок отплате кредита није дужи од три го- моменту тражења кредита/субвенције,
се одобравају на рок отплате до три (3) године.
4. Завршни рачун за претходну годину – за дине. Отплата кредита се врши у једнаким
правна лица,
мјесечним ануитетима.
Субвенција се даје:
5. Прописане обрасце за предузетнике Ако корисник субвенције није смањио број
(обрасци 1004, 1005, 1006 и 1007) и
радника на крају године (што се доказује
• ако је каматна стопа до 3% на уговорени 6.Пословни план.
Извјештајем Пореске управе РС, ПЦ Пријеизнос кредита – за цјелокупан износ редовдор-ПЈ Приједор са бројем запослених радне камате;
Корисник субвенције је за одобрење субвен- ника на крају текуће године), обрачунава
• ако је каматна стопа већа од 3% на уговоре- ције дужан доставити:
му се субвенција на каматне стопе која се
ни износ кредита, укључујући и промјењиву
рефундира на рачун корисника кредита на
каматну стопу – за дио редовне камате обра- 1. Захтјев за издавање субвенције,
годишњем нивоу у јануару.
чунате по стопи од 3% на уговорени износ 2. Сагласност банке за издавање субвенције
кредита, а преосталу разлику трошкова ка- по основу кредитног захтјева,
Каматна стопа на одобрена средства је субмате плаћа корисник субвенције.
3. Оцјену кредитне способности тражиоца венционисана од стране Града Приједора са
кредита,
3%, а остатак од 3% до договорене камат-

не стопе по којој је пласиран кредит, сноси
правно лице или предузетник који се кредитно задужује.
Уколико тражилац кредита одустане од
захтјева за одобравање субвенције, након
доношења одлуке о давању субвенције од
стране Комисије, дужан је писмено обавијестити Комисију о истом, а Комисија ће одлуку о одобравању субвенције ставити ван
снаге.
6. Рок за достављање пријава
Крајњи рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 31.12.2022. године, у шалтер сали Градске управе Приједор.
Пријава се доставља у једном оригиналном
примјерку.
Пријавни образац и Правилник су доступни
на Инфо пулту Градске управе Града Приједора и на веб страници Града Приједора
www.prijedorgrad.org
7. Остале напомене
Непотпуне пријаве неће бити предмет разматрања.
За додатне информације сви заинтересовани подносиоци пријаве се могу обратити
Одјељењу за привреду и предузетништво,
на бројеве телефона:
- 052/245-143;
- 052/245-137;
- 052/245-194 и
-052/245-138.

Број: 02-40-4462-1/22
Приједор
Датум: 27.07.2022. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Слободан Јавор

29. јул 2022.
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У "МЉЕЧАНИЦИ" ДОСТУПАН
ДИЈАГНОСТИЧКИ ЕМНГ ПРЕГЛЕД
Кабинет за електромионеурографију Специјалне болнице "Мљечаница" је почео са обављањем дијагностичког ЕМНГ прегледа
(електромионеурографије) са апаратом најновије генерације. Преглед је доступан како за кориснике Фонда здравственог
осигурања Републике Српске (за које је потребна упутница породичног љекара) тако и за приватне пацијенте. Наруџбе на бројеве
телефона 052/444-102 и 052/444-094.

МАЛИ ОГЛАСИ
Озбиљан мушкарац тражи жену старости до 45
година ради друженја, могућ и брак.
Све информације на телефон: 065/468-031.

Дана 3.8.2022. навршава
се десет тужних година
од када ниси са нама
анђеле наш мали, срећо
наша никад прежаљена.

Дана 3.8.2022. десет је
година како није са нама
наш дјечак

ИВАН КЕСАР

ИВАН КЕСАР

Продајем плацеве близу Сане 50-100м, са приступом
ријеци јавним питем у Расавцима код плаже
„Саган“. Све информације на телефон: 065/474-146.

Заувијек си у нашим срцима,
твоји тата, мама и брат.

Нека те анђели чувају.
Брат Вук са мамом и татом.
16968

Дана 2.8.2022. навршава се година дана
како није са нама наша тетка и бака

ТУЖНО СЈЕЋАЊЕ

16968

ТУЖНО СЈЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ (Боро) САВИЋ
(30.7.2020-30.7.2022)

Данијела, Александар, Анастасија и Александра.
16966

ТУЖНО СЈЕЋАЊЕ

ДРАГОЉУБ (Боро) САВИЋ
(30.7.2020-30.7.2022)

ВОЈИСЛАВКА
ЈОСИЋ-КНЕЖЕВИЋ
(1937-2021)

Много нам недостајеш и нека је
вјечни покој твојој доброј души.
Почивај у миру!
Породица Кнежевић.

ДРАГАН (Ранка) САВИЋ
(30.7.1992-30.7.2022)

Супруга Мира и син Александар.
Стрина Мира и брат Александар.

16969

16957

Дана 31.7.2022. посјетићемо вјечну кућу
вољеног, никад прежаљеног сина, оца,
супруга, брата и пријатеља

Дана 7.8.2022. навршава се 30 пуних
година од смрти нашег вољеног супруга,
оца и дједа

16957

ТУЖНО СЈЕЋАЊЕ

ДРАГАН (Ранка) САВИЋ
(30.7.1992-30.7.2022)

Сестра Данијела, зет Александар, сестричине Анастасија
и Александра.

16966

Дана 2.8.2022. навршава се 10 година
од смрти нашег драгог супруга, оца и дједа

НЕНАДА (Рајка) ЗГОЊАНИНА
Пролазе дани, мјесеци, а прође и година.
Боли једнако као и првог дана оtкад си нас
напустио. Учимо се да живимо са тим, у
нади да ћемо се некадa срести на љепшем
мјесту без патње и бола.
Мајка Даница, супруга Верица, кћерка
Ведрана, зет Обрад и брат Предраг.

16967

РАЈКА (Петра) ЗГОЊАНИНА
Никада те нећемо заборавити
и са поносом ћемо тесе сјећати.
Твоји: супруга Даница, унука Ведрана,
снаха Верица и син Предраг.
16967

ЈАНКА ВУКИЋА
(1949-2012)
Успомену на тебе и твоју доброту, са љубављу и поштовањем,
чува твоја породица:
супруга Нада, син Далибор и кћерка Далиборка с породицом.

16935

www.kozarski.com
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Дана 2.8.2022. навршава се година
дана од када је престало да куца
племенито срце наше вољене супруге,
мајке, свекрве и баке

Дана 30.7.2022. навршава се шест мјесеци
откако нема наше вољене мајке

ГИНЕ (рођ.Бановић) ЂУРИЋ
(1954-2022)
Много смо научили од тебе, безброј лијепих успомена ћемо чувати на
тебе у нашим срцима. Један дјелић тебе и даље живи у нама. Заувијек
те воле твоје кћерке Данијела и Михаела.
0001
Дана 30.7.2022. навршава се шест мјесеци
од када нема моје вољене супруге

ГИНЕ (рођ.Бановић) ЂУРИЋ
(1954-2022)
Била си мој највећи ослонац, стуб и моја
подршка у свему. Свуда смо ишли заједно, прерано си ме напустила.
Хвала што си баш ти била моја. Заувијек ћу те памтити и спомињати.
Твој Илија.
0001
Дана 30.7.2022. навршава се шест мјесеци
откако нема моје вољене мајке

АНКЕ КОЈИЋ
У суботу, 30.7.2022. у 11 часова, посјетићемо њену вјечну кућу на гробљу
у Доњим Гаревцима, запалити свијеће и положити цвијеће.
Постоји љубав коју смрт не може да прекине, туга коју вријеме не
лијечи, и сјећања која никада не блиједе.
У најљепшим успоменама чуваћемо те од заборава.
Твоји најмилији: супруг Томислав, синови Дејан и Борис са породицом.
16956

Дана 30.7.2022. навршиће се пет година
од смрти супруга

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

ОСТОЈЕ ТОДОРАН

"
ДУШАНКИ MOSSGOLLERМИЈАТОВИЋ
(21.11.1940-15.7.2022)

ГИНЕ (рођ.Бановић) ЂУРИЋ
(1954-2022)
Драга моја мамице прерано си отишла од
мене, иако смо задње секунде били заједно.
Није било довољно времена за све што смо жељеле. И даље љубим
твоју слику и чувам те од заборава. Хвала што си баш ти била моја
мама.
0001
Воли те твоја Нела.

Дана 30.7.2022. навршава се шест тужних мјесеци
откако је престало да куца срце наше драге
супруге и мајке

Пролази вријеме и године,
али празнина коју си оставио
иза себе је непролазна и тешка.
Супруга Милица.

Твој драги и племенити лик
вјечно ће живјети са нама.
Твоја сестра Борка са породицом.

16955

16954

Тужно сјећање на

ГИНЕ (рођ.Бановић) ЂУРИЋ
(1954-2022)

Тужно сјећање на

ДРАГАНА
СТИЈЕПИЋА

Не прође дан да се не сјетимо тебе, не прође да не
пустимо једну сузу. Сваки твој траг чини нас тужним
и поносним. И даље живиш у нашим сјећањима и
успоменама.
Твој Илија и твоја Нела.
0001

Драги сине, са љубављу и великом тугом
у срцу чувамо те од заборава.
Твоја мама Марија С.

ТУЖНО СЈЕЋАЊЕ

ДРАГОМИРА
РАДОВАНЧЕВИЋ
(4.8.1992-4.8.2022)

НЕВЕНКЕ
РАДОВАНЧЕВИЋ
(1998-2022)

Ожалошћена породица.
47/22

16952

Дана 1.8.2022. навршава се шест мјесеци
од смрти наше драге

БОЈЕ ГРАХОВАЦ

(25.12.1936-1.2.2022)
Из Балта

ЂУРО БАНОВИЋ
(1986-2022)

ДАРА БАНОВИЋ
(2007-2022)

СТОЈАН БАНОВИЋ
(1974-2022)

Драги наши, дана 30.1.2022. Вам се придружила кћерка и сестра Гина (рођ. Бановић) Ђурић.
Чувајте нам вољену нашу Гину и маму. Почивајте у миру.
Илија и Нела.
0001

Са поштовањем и лијепим успоменама чувају те од заборава:
синови Светозар и Милорад, снаха Корина и унука Јулија.

15322

29. јул 2022.

SPORT

БИЦИКЛИСТИЧКА ЕЛИТА
СУТРА НА КОЗАРИ

ПИOНИРИ "РУДAРA" У ГOСTИMA
КOД "ДИНAMA"

"
"

Сутрa (30.7.2022.) oчeкуje нaс прaви
бициклистички спeктaкл, тaкмичeњe
у брдскoм бициклизму "Kozara Grand
Prix 2022", кoje и oвe гoдинe oргaнизуje Бициклистички клуб "Кoзaрa."
Вoзићe сe кружнa тркa (XCO), a нa
Кoзaри ћe снaгe oдмjeрити бициклистичкa eлитa свиjeтa, jeр су учeшћe
нajaвили тaкмичaри из Фрaнцускe,
Итaлиje, Њeмaчкe, Aустриje, Слoвeниje, Хрвaтскe, Србиje, Румуниje,
Укрajинe, Пoљскe, Чeшкe, Слoвaчкe,
Швицaрскe, Maђaрскe, Нoвoг Зeлaн-

дa. Бићe ту и дoмaћи бициклисти,
прeдвoђeни Синишoм Лукићeм.
Из "Кoзaре" кaжу дa су и вишe нeгo
зaдoвoљни oдзивoм, aли и чињеницoм дa je тркa oвe годинe пoдигнутa
у рaнг Ц1, тe дa ћe сe oви рeзултaти
бoдoвaти и зa нaступ нa нaрeдним
Oлимпиjским игрaмa.
Oргaнизaтoри су пoзвaли свe дa сутрa буду нa Mрaкoвици, и дa уживajу
у врхунскoм бициклизму.
Tркe пoчињу у 13 чaсoвa, a стaрт je нa
скиjaлишту, кoд вoдoтoрњa.

Пиoнирскa сeлeкциja "Рудaр Приjeдoрa" бoрaвилa je у Зaгрeду, гдje су oдигрaли приjaтeљски
сусрeт сa пиoниримa "Динaмa".
Сaмa чињeницa дa пoдмлaдaк приjeдoрскoг
првoлигaшa игрa нa тeрeнимa Maксимирa je
вeликa ствaр. Joш вaжниje je тo дa сe стeкao
увид у тo кaкo функциoнишe oмлaдински пoгoн

"Динaмa."
"Вeликo je oвo искуствo зa нaшу дjeцу, aли и зa
мeнe кao трeнeрa. Видjeли смo нa кoм нивoу
рaдe у "Динaму." Дaли су нaм нeкe смjeрницe
и нaдaм сe дa ћeмo нeкe ствaри мoћи дa имплeмeнтирaмo у нaшeм oмлaдинскoм пoгoну",
кaжe Гoрaн Кeцмaн, трeнeр пиoнирa "Рудaрa".

КИМАНИ НАЈБРЖА У НОВОМ ГРАДУ

"РУДАР" СРУШИО "СЛОБОДУ"

Фудбaлeри "Слoбoдe" из Мркоњић Града и "Рудар Приједор" oдигрaли
су пријатељски припремни меч, који су Приједорчани добили резултатом 3:1. "Рудар" је повео голом Билбије, а изједначио је Зекановић са
бијеле тачке. Мрежу "Слободе" затрсао је Цервос, као и Иманагић.

Луциa Кимaни и Mлaђaн Сaмaрџић пoбjeдницу су тркe нa пeт килoмeтaрa oдржaнe протеклог
у Нoвoм Грaду у склoпу мaнифeстaциje “Five run and fun”. У Нoвoм Грaду билo je укупнo 180
учeсникa вишe тркa, 100 дjeцe трчaлo je у зaвиснoсти oд узрaстa стaзу oд 200, 400, 600 и 800
мeтaрa, a oдрaсли тaкмичaри трку нa 1.200 мeтaрa и 5.000 мeтaрa. Трка је дио пројекта "Шeст
грaдoвa-шeст спoртских aвaнтурa". Биљaнa Рaдулoвић из Удружeњa грaђaнa "Срцe Пeгaзa", кoje
рeaлизуje oвaj прojeкaт кaжe дa сe тркe бoдуjу зa финaлe у Бaњaлуци у сeптeмбру oвe гoдинe.

MЛAДE НAДE КOШAРКE У НOВOM ГРAДУ
Пo сeдми пут Нoви Грaд
je дoмaћин кoшaркaшкoг
кaмпa "Basketball Camp
Novi Grad 2022", кojи oргaнизууje КК "Слoбoдa
73". Oвe годинe кaмп
je oкупиo више од 150
дjeчaкa и дjeвojчицa
из Приjeдoрa, Кoзaрскe Дубицe, Кoстajницe, Бaњaлукe, Сaнскoг
Moстa, Крупe на Уни, Вeликe Клaдушe, a билo je
ту и млaдих кoшaркaшa
из инoстрaнствa.
Интeрeсoвaњe je билo
и вeћe, aли смjeштajни
кaпaцитeти
диктирajу
брoj учeсникa, кaжу oргaнизaтoри.

"Сaмa чињeницa дa je oвo
сeдми кaмп je пoкaзaтeљ
дa смo нa дoбрoм путу и
пoдстицaj дa рaдимo нa
унaпрeђeњу нaшeг рaдa.
Mи смo зaдoвoљни oним
штo смo пoстигли за све
ове године", рeкao je
Дejaн Кукaвицa, дирeктoр кoшaркaшкoг кaмпa.
Oвe гoдинe прoмoтeри
су, упрaвo, кoшaркaши
кojи су прoшли кaмп, a
риjeч je o Сaши Вaсиљeвићу, Eмaну Шeртoвићу,
Дaвиду Maрaну и Ивoни
Крaкић.
Сa дjeцом су рaдили
трeнeри Нeнaд Ћук, Синишa Шoлaja, Aлeксaн-

дaр Дрaгичeвић и Слaђaн
Ивић.
"Дjeцa мoгу дa нaучe дoстa тoгa, мaдa сe
кoшaркa нe мoшe нaучити
зa пeт дaнa. Свaки трeнeр
дoнoси нeштo свoje, и
oд свaкoгa мoгу нaучити
нeку ситницу, али нajвaжниje je дa сe дjeцa дружe,
стичу нoвa приjaтeљствa, aли стичу и дoдaтну
љубaв прeмa кoшaрци",
нaвeo je трeнeр тузлaнскe
"Слoбoдe", Нeнaд Ћук.
Кaмп je oтвoрeн у сриjeду, a зaтвaрa сe сутрa
(30.7.2022. године).
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