Zbirka medijskih objava
VladaBrckoDistrikta_kliping_dnevno,
za razdoblje 17. 10. 2019
Broj objava: 25
Internet: 5
Televizija: 3
Štampa: 17
Teme praćenja:
Vlada Brčko Distrikta: 7
Gradonačelnik Brčko ...: 3
Skupština Brčko Distrikta: 1
Brčko: 19

Vlada Brčko Distrikta:
Štampa
Serijski br.
1
Stranica u zbirci:
8

Štampa
Serijski br.
2
Stranica u zbirci:
9

Internet
Serijski br.
3
Stranica u zbirci:
10

Naslov

Даии воћа

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 10. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Vlada Brčko Distrikta , Gradonačelnik Brčko Distrikta

Naslov

Дивљење за ваше напоре које непрекидно улажете

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 10. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Vlada Brčko Distrikta , Gradonačelnik Brčko Distrikta

Naslov

Brčko: Vlada usvojila nastavak program sufinansiranja projekata u dvije MZ

Medij; Doseg

Ebrcko.net; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Vlada Brčko Distrikta

Stranica: 16

Površina: 193 cm2

Stranica: 16

Površina: 136 cm2

Televizija

Naslov

Dani zdravstva u novembru u Brčkom

Serijski br.
4

Medij; Doseg

Radio televizija BN; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Danas u Srpskoj; 16. 10. 2019

Autor

Dragana Ilić

Teme

Vlada Brčko Distrikta , Brčko

Televizija

Naslov

Zahtjev za povećanje plata

Serijski br.
5

Medij; Doseg

Radio televizija BN; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Dnevnik; 16. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Vlada Brčko Distrikta

Naslov

Одржана сједница Владе дистрикта

Medij; Doseg

radiobrcko.ba; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Vlada Brčko Distrikta

Naslov

MLADI IMAJU PREDNOST U DODELI NOVCA ZA BIZINIS

Medij; Doseg

Euro Blic; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Regioni; 17. 10. 2019

Autor

C.Kovačević

Teme

Vlada Brčko Distrikta , Brčko

Stranica u zbirci:
11

Stranica u zbirci:
12

Internet
Serijski br.
6
Stranica u zbirci:
14

Štampa
Serijski br.
7
Stranica u zbirci:
15

18:00

Trajanje: 3 min

19:30

Trajanje: 3 min

Stranica: 23

Površina: 303 cm2

2

Gradonačelnik Brčko Distrikta:
Štampa
Serijski br.
1
Stranica u zbirci:
17

Štampa
Serijski br.
2
Stranica u zbirci:
18

Štampa
Serijski br.
3
Stranica u zbirci:
19

Naslov

На дневном реду горућа питања за Брчко и БиХ

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 10. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Gradonačelnik Brčko Distrikta , Brčko

Naslov

Даии воћа

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 10. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Vlada Brčko Distrikta , Gradonačelnik Brčko Distrikta

Naslov

Дивљење за ваше напоре које непрекидно улажете

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 10. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Vlada Brčko Distrikta , Gradonačelnik Brčko Distrikta

Stranica: 16

Površina: 423 cm2

Stranica: 16

Površina: 193 cm2

Stranica: 16

Površina: 136 cm2

3

Skupština Brčko Distrikta:
Internet
Serijski br.
1
Stranica u zbirci:
21

Naslov

JP Putevi neće moći ispuniti godišnji plan zbog žalbi na tendere

Medij; Doseg

radiobrcko.ba; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Skupština Brčko Distrikta

4

Brčko:
Naslov

На дневном реду горућа питања за Брчко и БиХ

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 10. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Gradonačelnik Brčko Distrikta , Brčko

Naslov

Објављена прелиминарна ранг листа за додјелу стипендија

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 10. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Brčko

Naslov

Дијете са траумом - од препознавања до помоћи

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 10. 10. 2019

Autor

M.Rešidović

Teme

Brčko

Naslov

Млада Бијељинка руши све рекорде

Medij; Doseg

Semberske novine; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Reportaža; 10. 10. 2019

Autor

M.Rešidović

Teme

Brčko

Televizija

Naslov

U Brčkom potpisan Memorandum o unapređenju zdravstvenog osiguranja

Serijski br.
5

Medij; Doseg

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine; , Bosna i
Hercegovina

Rubrika, Datum

Federacija danas; 16. 10. 2019

Autor

Hukičević Dževida

Teme

Brčko

Štampa
Serijski br.
1
Stranica u zbirci:
23

Štampa
Serijski br.
2
Stranica u zbirci:
24

Štampa
Serijski br.
3
Stranica u zbirci:
25

Štampa
Serijski br.
4
Stranica u zbirci:
28

Stranica u zbirci:
29

Stranica: 16

Stranica: 16

Površina: 72 cm2

Stranica: 22

Površina: 387 cm2

Stranica: 24

Površina: 858 cm2

17:00

Trajanje: 1 min

18:00

Trajanje: 3 min

Televizija

Naslov

Dani zdravstva u novembru u Brčkom

Serijski br.
6

Medij; Doseg

Radio televizija BN; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Danas u Srpskoj; 16. 10. 2019

Autor

Dragana Ilić

Teme

Vlada Brčko Distrikta , Brčko

Naslov

Број незапослених лица у дистрикту смањен за 2.081 лице

Medij; Doseg

radiobrcko.ba; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Brčko

Stranica u zbirci:
30

Internet
Serijski br.
7
Stranica u zbirci:
32

Površina: 423 cm2

5

Internet
Serijski br.
8
Stranica u zbirci:
35

Štampa
Serijski br.
9
Stranica u zbirci:
36

Štampa
Serijski br.
10
Stranica u zbirci:
37

Štampa
Serijski br.
11
Stranica u zbirci:
38

Štampa
Serijski br.
12
Stranica u zbirci:
39

Štampa
Serijski br.
13
Stranica u zbirci:
40

Štampa
Serijski br.
14
Stranica u zbirci:
41

Štampa
Serijski br.
15
Stranica u zbirci:
42

Naslov

Početkom novembra u Brčkom dvodnevna konferencija “Dani zdravstva”

Medij; Doseg

radiobrcko.ba; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Brčko

Naslov

Đapo novi član stranke

Medij; Doseg

Dnevni avaz; 50.000, Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktuelno; 17. 10. 2019

Autor

Sk. E.

Teme

Brčko

Naslov

NAJLJEPŠE PISMO NAPISALA ADNA ŠLJIVAR IZ KISELJAKA

Medij; Doseg

Dnevni list; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Brčko

Naslov

MLADI IMAJU PREDNOST U DODELI NOVCA ZA BIZINIS

Medij; Doseg

Euro Blic; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Regioni; 17. 10. 2019

Autor

C.Kovačević

Teme

Vlada Brčko Distrikta , Brčko

Naslov

Jedinstvo: Nije bilo napada na igrače

Medij; Doseg

Euro Blic; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Sport; 17. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Brčko

Naslov

Na autoputu biće 63 mosta, 13 nadvožnjaka i 22 tunela

Medij; Doseg

Euro Blic - Novac; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Brčko

Naslov

Vladimir je zaboravio i mene i svoje dijete

Medij; Doseg

Express; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 10. 2019

Autor

E.Muračević

Teme

Brčko

Naslov

Темпо нови премијерлигаш

Medij; Doseg

Glas Srpske; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Sport; 17. 10. 2019

Autor

Unknown

Teme

Brčko

Stranica: 2

Stranica: 40

Površina: 49 cm2

Površina: 328 cm2

Stranica: 23

Površina: 303 cm2

Stranica: 30

Površina: 123 cm2

Stranica: 5

Površina: 348 cm2

Stranica: 20

Površina: 481 cm2

Stranica: 32

Površina: 13 cm2

6

Štampa
Serijski br.
16
Stranica u zbirci:
44

Štampa
Serijski br.
17
Stranica u zbirci:
46

Štampa
Serijski br.
18
Stranica u zbirci:
48

Štampa
Serijski br.
19
Stranica u zbirci:
49

Naslov

Tek 15 transplatacija godišnje

Medij; Doseg

Oslobođenje; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Događaji; 17. 10. 2019

Autor

Babić Merima

Teme

Brčko

Naslov

Galić: Vršili su politički pritisak da potpišem sporazum za slanje FMUP-a na prostor RS-a

Medij; Doseg

Večernji list; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktualno; 17. 10. 2019

Autor

Pušić Dario

Teme

Brčko

Naslov

BiH će procesuirati 10 velikih afera, snažnije pratiti teroriste...

Medij; Doseg

Večernji list; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktualno; 17. 10. 2019

Autor

Krešić Zoran

Teme

Brčko

Naslov

Adna, Nikola i Petra napisali su najljepše pismo o svome junaku

Medij; Doseg

Večernji list; , Bosna i Hercegovina

Rubrika, Datum

Aktualno; 17. 10. 2019

Autor

Fena

Teme

Brčko

Stranica: 8

Stranica: 4

Stranica: 5

Stranica: 12

Površina: 540 cm2

Površina: 416 cm2

Površina: 580 cm2

Površina: 353 cm2

7

10.10.2019

Semberske novine

četvrtak

Država: Bosna i Hercegovina

Indeks

Doseg:
Stranica: 16

1/2

Površina: 423 cm2

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ВИЈЕЋА МИНИСТАРА
БИХ ДЕНИС ЗВИЗДИЋ ПОСЈЕТИО БРЧКО

На дневном реду
горућа питања
за Брчко и БиХ
и парадигма исказане позитивне по-

Градоначелник Брчко диетрикта
Синиша Милић са предсједником

литичке воље, добре сарадње унутар
политичких

Скупштине Брчко дистрикта Еседом
Кадрићем и његовим замјеником Ивом

Филиповићем сзстао се

вијећници

с

министара

гдЈе

предсЈедавајућим Вијећа

БиХ.

Градоначелник Брчко дистрикта
Синиша Милић катао Је да Јв исказана
спремност да ниво БиХ у оквиру буџе-

су од интереса за Дистрикт и
-Прије свега то се највише

БиХ

односи

област путне инфраструктуре.
обилазна тема биле

градњом

у вези с

диЈелом

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

и

смо

и нашу

кандидо-

проблема граничног прелаза

између БиХ и Хрватске овдје у Брчком
и

ту смо наишли на разумијевање и

подршку од стране Вијећа министара
БиХ“, казао је Милић, додајући да се
на састанку разговарало и

о осигура-

-ЕкономсХи разлози нису у врху раздоводе до

одласка младих.

билне политичке ситуације, осигура-

младе људе

или изгледа

за

да овдје дугорочно могу

ви/уети своју будућност

и мислим да

Је то заједнички задатак на којем сви
морамо

радити",

рекао је

Милић.

Предсједавајући Вијећа министара

БиХДенис Звиздић казао је да

Брчко

дистрикт може бити добар примјер

направимо

желимо да

економског развоЈа

БиХ, па

и

може

сваког дијела

Дистрикта који се налази
позицији. Ту

на доброЈ
се

Брчком,

ста8ити

као

Је и „Лука" којз
битних

Један од

размјвна

кадаје

у

БиХ

у

и пунктова
с читавом

питању мост

у

ВиЈеће министара БиХ ће бити

дио тог проЈекта за који

ће

у читавој

Инфраструктура је база и основ

наЈСкориЈе

вриЈеме

се надамо да

резултирати

обновом и реконструкцијом моста и
омогућзвањем нормалног промета.

Такође, питање одласка младих људи
још увијекје најважнИји или највећи
економски проблем
мо у

БиХ и фокус

с којим се сусреће-

нашег дјеловања је-

сте да креирамо позитивну

унутар

БиХ

која

атмосферу

ће омогућити економ-

задржати младе образова-

поручујући

да ако се желе задржати млади људи
потребно је слати поруке стабилности,

мира, сигурности и поруке економског

Тоје, пријесвега, осигуравање ста-

вање перспективности

што

БиХ.

не људе", казао је Звиздић,

младих с простора дистрикта и БиХ.

лога који

грађана, посебно младих људи.

ски развој и

вању услова за спречавање одласка

као и

-Брчко је уистину парадигма онога

Еврогом

питање реконструкције или рје-

шавање

свих

тргс-винских

и укупног

друштвеног интереса и за БиХ

капацитета,

инфраструктурних објеката

саобраћајни-

ци која је од економског, али

вали

и друштвених

повећање нивоа животногстандарда

дистрикт и

кроз

Ми

Неза-

лута који ће

-

ради се о значајноЈ путној

локалну заједницу.

на

активности

су

ауто

пролазити

који

битних за даљњи развој

Дистрикта и јачања његових економских

су разговарали о темама коЈе су од

та подржи одговарајуће прОЈекте

субјеката, народа и грађа-

циљем проналажења најквалитет-

нијих рјешења

у Градској

БиХ Денисом Звиздићем

интереса за Дистрикт и

на с

просперитета.
-Све то може и мора имати једну
базу, а тоје позитивна политичка
воља да

рјешавамо ствари

у интересу

грађана и народа у БиХ", поручио је
Звиздић.
Након одржаног састанка предсједавајући Вијећа министара БиХ
и градоначелник Дистрикта Брчко

8

10.10.2019

Semberske novine

četvrtak

Država: Bosna i Hercegovina

Indeks

Doseg:
Stranica: 16

2/2

Površina: 423 cm2

обратили су се

присутнима на свеча-

ном отварању Сајма
ника пројекат„

„В05Р

ј

младих предузетm
и Самит

младих

ЕХРО 2019" уТЦ Тролик у

брчанском

насељу Грчица, те и обишли

сајамски простор.

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

■•

V-;':

;

'■?*

К»

9

10.10.2019

Semberske novine

četvrtak

Država: Bosna i Hercegovina

Indeks

Doseg:
Stranica: 16

1/1

Površina: 193 cm2

Дани воћа
НаТргу младих
у

Брчком одржана

Је трећа по реду
привредно-туристичка мани-

фестација „Дани
воћа" коју под
покровитељством
Владе

трикта

Брчко дисорганизуЈе

„Воћни клуб"

из

Брчког. Око шездесет
из

излагача

више градова

БиХ, Србије,
Хрватске,
су

те Брчко дистрикта изложили

разне врсте воћа, производе од воћа,

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

традиционалнаЈелз

и рукотворине.

Циљ ове манифестације је промоција

чега и ми можемо учити.

-Уз наш лодстицаЈ за воћарство,
износу од

1,5

у

милион КМ и трансфер

ис-

кусгва од оних који су испред нас у овој

Брчког као града с богатом воћарском

области, ми се полако крећемо ка томе

традицијом, афирмација воћарства

да производња воћа, али

и

подстицање

већ помало успзваног

воћарства у дистрикту 1 ', казао је у име

организатора Саво Лукић координатор
„Воћног клуба".

и прерађевина

од воћа постаје један од брендова Брчког", казаоје градоначелник Милић.

Све присутне су ПЈесмом, игром и
рецитацијама на почетку званичног

Манифестацију је

градоначелник Брчко дистрикта Сини-

отварања манифестације поздравили
малишани изОбданишта забавишта

ша Милић,

„Наша дјеца" из Брчког.

да

званично отворио

који јејошЈедном истакао

нам требају

овакве манифестације

Прије званичног отарања гости ма-

и због промоције домаћих воћара и

нифестације присуствовали

пољопривредника, али и да видимо шта

код градоначелника Синише Милића у

то други имзју добро да

Градској вијећници.

понуде, а из

су

пријему
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Објављена
:м?

прелиминарна ранг

.»жЈУуг лу

хтткдпЏ..;--:

На основу Одлуке Владе Брчко дистрикта о критеријумима и начину додјеле стипендија редовним студентима Брчко дистрикта за

до 30.

9. 2019. године, број: 02-000116/19

°Д

и- 7- 2019.

период од

1.

1.

године, Комисија

2019,
за

додјелу стипендија сачинила је прелиминарну ранг-листу ва додјелу стипендија. Кандидат који је незадово/
ранг-листом
има права приговора у
Ğ
од

8 дана од дана објав/ђивања па

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

Владе

и на веб

страници

року
ранг-листе
наомасно| плочи
ŀ Ĵ

ŀ

.

Прелиминарна ранг-листа за додјелу стипендија
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ЧЕСТИТКА УЧИТЕЉИМА

Дивљење за ваше напоре
које непрекидно улажете
Поштовани

учитељи, настааници,,

професори, највећа нада сваке земље
лежи

школовању

у примЈереном

Иако наш систем школовања

младих.

свакако нијв наЈбо/ви,

ниЈе

наЈмодер-

нији, није ни најоптималниЈи,
Јејаснода наши учитељи
могу да

љубав

младим

сасвим

чине све

генерациЈама

што

усаде

према учењу. Јер без знања нема

ни личног ни колективног напретка.
Нова времена траже нове методе
Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

и начине образовања.

Траже нови

приступ. ВјеруЈемода ви, поштовани
учитељи,

наставници и професори,

имате довољно

жавате Свјетски дан учитеља

знања, ентузијазма и

могућности да се усавршавате како

,■

пренијели генерацијама

будућности

лскагну

наставити да

заЈедниц,'

Вама

које

граде

који

у име Владе

у своје

Брчко дис-

трикта упућујем најискреније честитке

бисте нова знања потребна у овом времену

лично име и

ће

ову

ооиље-

за напоре које

и дивљење
образовање
Је у

улажете

младих генерација",

у

навео

честитики градоначелник Брчко

дистрикта

Синиша

Милић.
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ОДРЖАН СТРУЧНИ СЕМИНАР ДРУШТВА ПСИХОЛОГА

-

Дијете са траумом
од
препознавања до помоћи
Ако професионалци и родитељи

на вриЈеме

препознаЈу

и родитељи,

су шансе да нећемо стићи до
неког пубертетског доба

да се кроз побољшање

ући у проблем зависности и

капаци-

за ментализацију спријечи

да таква дјеца оду ка
НИЦЈТВу

преступ-

дијагнозама,

фесорица

поручилаЈе

Татјана Стефановић на семина-

ру који је одржан

у Бијрљини

-Истраживања кажу даЈе 70
одсто оних који су касније у деили

ликвенциЈИ

нл психијатрији

имали тај дезорганизовани

образац

или трауму",

указује

професорицаТатјана

Стефанс-

вић, која се посљедњих десет

на ври1еме

зна дезорганизациЈа,

препо-

односно

чињеница даЈедијете

имало

трауму, има много простора за
побољшање стања
да
ДЈвЈета

не 6и дошло

у деликвенцију и

Је навела

да

условнсди!еле~а

које

су се

до' оц.-ле

којр

а

трају,

издвојила

физичко

трауме

одређеног

и на развоЈне

момента
ме

се трауме
шок

професорица Стефановић.

са траумом: сд

до помоћи

1

рамо дјецу

која имају одређене

проблеме у понашању,
налне и

препознавања

емоцио-

психолошке", изјавила

Је Слађана Цвјетковић.
Према њеним ријечима,

организовало

'

туацију да све више евиденти-

је Друштво психолога Репу-

трауматизирани родитељи,

блике Српске- подружница

који

за Семберију

свог проблема,

и Мајевицу, а

у дводневном

гошком

факултету у Центру за

учествовало

је

20

области социјалне

клиника из

у

БиЈељини

стручњака из

заштите, об-

са психијатријских

БиЈељине,

Брчког,

оања Луке, Братунца.Тузле

и

и нису свјесни
понекад не

на емоционалне

и психолошке

потребе дјетета.
Да би стручњаци из области
социјалне

заштите и образо-

аања на одговарајући начин
помогли овој дјеци, али
ховим родитељима,

и њи-

најважније

је да се проблем препозна на

Ис точмог СарвЈева

ПредсЈедница Подружнице за
Семберију

понекад

могу адекватно да одговоре

раду на Педа-

високо образовање

и Мајевицу Друштва

вријеме и након тога нађе начин да се помогне дјетету да се

психолога РС Слађана Цвјетко-

што боље адаптира

вић

каже Слађана Цвјетковиђ.

истиче да су едукациЈе

проводе

поремећаје личности
Она

деликвенције", закључилаје

разовања и

година бави траумом и да,
уколико се

трансгенерацијски, имамоси-

про-

психологије

развоЈее

истраживања

показује да се траума преноси

и

Семинар на тему „Дијете

ПСИХИЈатрИЈСКИМ

И

и да све више

велике

трауму код ДЈетет а, има начина
тета
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оналци

-С

које

врло ефикасне.

и уклопи",

М.Решидови

*

обзиром да смо ми посткон-

фликтно друштво, гдјеје било

доста траумзтичних догађаја

трау-

као примјер

Је сексуално и

злостављање, до

перфидније трауме у смислу
сталних
ваљаш

порука дјетету ,,ти не

',

1

СЈечење
-И

што Је оцијенила
крила

за Једме

и

као

д_,еии
за друге

постоје

прилично ЈЗСНИ индикатори
да диЈете трпи и уколико то на

вријеме откријемо, професи-
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АТЛЕТИЧАРКА ЕМА КОВАЧ, ПРВАКИЊА

У СВОМ УЗРАСТУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БИХ

Млада Бијељинка
руши све рекорде
Ема Ковач, ученица шестог
Једанаестогодишња
разреда ОШ Кнез Иво од СембериЈе“ већ

,
и марљив

„

године тренира атлетику, а вриЈедан

дви\е

труд на редовним тренинзима доноси СЈаЈне
резултате на такмичењима школског узраста. Ема
\е двострука првакиња БиХи трострука првакиња

Републике Српске у својој узрасној

категориЈи.

Тренинге одржава на Град-

2018.,

ском

и у Г радском

стадиону

узрасноЈ

стручним надзором

под

пзрку

•чл-.и

вића и Живорада Секулића
још док < ам похађа-

ла вртић „Драган
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пет

на

година,

и Зоран”. Са

МалоЈ

олимпија-

ди у Брчком, освоЈила сам прво

иако сам

тај дан

имала пови-

прво

ници,

у свим дисципли-

су дисциплине на бо,

доо, 500,

боо,

150,

Ноо и

то

сам прије

тренирам у

да

„Академац".

Атлетском

и јзко ми је лијепо'',
Ема

Ковач

клубу

Уклопила сам се

Ема

ски

постигла

ако

на

,,

су фасцинантни, јер

тешко је пронаћи неког које
т

улична трка"

кратком

периоду и

у

у толикс

метара.

л

'

т

у Брчком,

метара освојилз

200

посли'е

потенцијал. Устеси које је

200

Услиједила је „Видовданска

како Је гочело њено

тате, те показује огроман атлет-

У Шапцује,

на

20.

кросу

Р|

трка сјећања у Бијељини,

трка „Споменко Гостић 2018",

Мјесто,

остварује одличне резул-

злато,

На првој трци, а била је
то

појашњава

бављење атлетиком.

митингу, истрчала

су очевидни.

у дисциплини на

двије године почела активно

200

атлетском

1.000

дине, освојила је треће мјесто

па

у Власе-

осваЈа друго мјесто
метара, а на „18. Опен

гдје

А, све бољи резултати

одржана 25. марта прошле го-

допао,

на боо мета-

је наЈбоље вријеме и освојила

200,

имам смисла за оваЈ спорт који
мени

у дисциплини

ра. Услиједила је трка

цицибанке,

родитељи су видјели колико

се

Луци, осваја

НовогСада", међународном

организовано тренирање, па
гдје могу да трчим. Моји

Бања

и титулу првакиње

на

300,

про-

РС

у

Мјесто

резултате

метара.

нађу

још

Је у прилици да сваким
такмичењем побољша своје

шену температуру. Кад сам

молила родитеље да

се

Ема

кренула у основну школу, за
атлетику мог увраста није било
сам

да

нама у којима се такмичи, а

а такмичила сам се,

МЈесто,

Је одржано

тзв.

година,

12

Српске «а цицибанке", које

ке
гп

увијек такмичи у конкуренциЈИ
до

на „Првенству Републи-

наЈбољи.

и

тџлгткј

обзиром на то

С

-Мој први контакт с атле~и-

категориЈи,

хихо гтшкм

тренера Миодрага МарЈано-

ком је био

пина, у својој

различитих дисцип

!

али самс

г

т

г

-"О

.

трци"

;е

ое

}

дана

„иплими,

,

..

:едам

гдјл

ма

у Модри-

РТС-а, у дисциплини на 500 ме-

На

-п. осваЈЗ прву златну медаљу.
међународном „Љетњем

тара освојила четврто мјесто,

митингу пријатељства" у

а

Сремској Митровици осваЈа

на"

друго мЈесто

тређег мјеста у дисциплини на

300

у

дисциплини на

метара, а осмог септембра

на

400

„Јесењем кросу партизау Београду дотрчала је до

метара.

У фебруару 2019.
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године,

„Белом кросу"

на

пут,

трчи на

овог кроса,

те у Власеници

у

Београду, који је одржан по

52.

метара и са

1.000

по први пут, у наш

града доноси златну медаљу

и Бања Луци",

одржано првенство
кросу, гдЈе
ни на

БиХ

у

наЈтежоЈ дисцилиметара осваја дво-

1.000

тренинге

Ема

која посједује изузетан таленат.

које извршава на вријеме и с

Ема је потенцијал бх.атлетике
и атлетике РС

Треба

у

струку титулу првакиње
и РС

и РС

Уз све

Ковач, те школске обавезе

и пред њом је

свијетла атлетска будућност.
и пекар. У Брчком је 16. марта

ученица.

додаје ова млада спорташица

истаћи да осим изу-

великом вољом похађа

школу

страних језика, те може бити
узор свим

својим

вршњацима.
М.Решидовић

зетних спортских достигнућа,
ова дјевојчица Је и одлична

БиХ

Услиједио је одлазак на

„39. Отворени крос Срема" гдје

500 метара осваЈа

трци на

у

друго

мјесто,

Читлуку,

а затим наступа у

на отвореном првен-

ству БиХ гдЈвЈе
на боо метара

у дисциплини

прво

освојила

МЈесто и титулу првакиње БиХ.
Најбржа је била и у Зворнику у
дисциплини на 150 метара, као
и на републичком

такмичењу

гдје је са старијом узрасном категоријом за млађе пионирке
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освоЈила прво мјесто и титулу
првакиње РС у дисциплини
на боо

метара, са обореним

рекордом

БиХ (1.46"), што је

уједно и најбоље остварено
вријеме у овој години
ну.

у

регио-

На„Видовданској трци"у

Брчком на

200

метара ове го-

дине била је наЈбржа, а у истој
дисциплини

наЈбржз

је била и

у Модричи, а златну медаљу је
освојила и у Горажду у дисциплини

на

500 метара.

-Посљењих

ла сам
а

осам

дана освојимедаље,

четири златне

трчала сам

у Крупњу

у Србији,
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Brčko: Vlada usvojila nastavak program sufinansiranja
projekata u dvije MZ
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sreda, 16 oktobar 2019 11:24
Autor federalna.ba
Kategorija: Vijesti Brčko

Vlada Brčko distrikta usvojila je nastavak program sufinansiranja projekata u dvije brčanske mjesne
zajednice „EŠ“ i „Ilićka“ čija je ukupna vrijednost oko 65 hiljada maraka.
Ovo je proisteklo nakon što je Vlada Distrikta potpisala sa UNDP-jem sporazum o saradnji 2016.godine, a
koji predviđa jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH, čijim programom je obuhvaćeno ukupno 126 mjesnih
zajednica, od toga šest brčanskih. Program se finansira sredstvima Vlada Švicarske i Švedske uz
sufinansiranje od oko 30 posto iz budžetske kase Distrikta, a u proteklih više od tri godine na prostoru
Brčkog realizovano je više projekata u zavisnosti od potreba građana.
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U Brčkom potpisan Memorandum o unapređenju
zdravstvenog osiguranja
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Radio televizija BN, Danas u Srpskoj - 18:00
Država: Bosna i Hercegovina
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16.10.2019
srijeda
Indeks

Trajanje: 03:00
(pogledaj)

1/1

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

Dani zdravstva u novembru u Brčkom
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Radio televizija BN, Dnevnik - 19:30
Država: Bosna i Hercegovina
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Zahtjev za povećanje plata
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Број незапослених лица у дистрикту смањен за 2.081
лице

Број незапослених лица у Брчко, према статистикама брчанског Завода за запошљавање, смањио се
за 2.081 лице.
Закључно са прошлим мјесецом, укупан број незапослених у Брчко дистрикту износи 7.273.
Директор Завода за запошљавање Владо Јевтић истиче да Завод активно ради на реорганизацији
листе, тако што лице која не траже активно посао преусмјеравају на полупасивну листу.
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„То је листа оних лица која немају посао, али га ни не траже. Међутим, оствариваће одређена права
која су им законски загарантована, као што су бесплатно здравствено осигурање и дјечији
доплатак“, истакао је Јевтић.

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

Јевтић додаје да, уколико се тренутни број незапослених упореди са претходним годинама, да су
разлике још и веће, што показује да се ситуација полако поправља када је незапосленост на подручју
дистрикта у питању.
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JP Putevi neće moći ispuniti godišnji plan zbog žalbi na
tendere

JP „Putevi“ Brčko zbog žalbi na tednere neće biti u mogućnosti ispuniti zacrtani plan aktivnosti za 2019.
godinu. Inače, ovo javno preduzeće u Brčko Distriktu održava oko 900 km puteva .
Jasmin Memišević, zamjenik direktora JP Putevi kazao je da su zbog sudskog postupka u kojem se nalaze
već duži vremenski period, Putevi došli u problem jesenjeg i zimskog održavanja puteva, ali je uz pomoć
Skupštine Brčko Distrikta i određenih zaključaka ta situacija sa zimskim održavanjem cesta u gradu,
prevaziđena.
U narednim danima JP Putevi će provesti aktivnosti koje bi trebale rezultirati dobijanjem izvođača za
održavanje zone grad, oblizanice i zatvorenih parking površina.
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Javno preduzeće Putevi u Brčko Distriktu održava oko 900 km puteva i te aktivnostio traju tokom cijele
godine na način da se ceste održavaju u zonama grad, istok 1 (od magistralnog puta prema Bijeljini, prema
R458), istok 2 (pravac od R458 prema R460 prema „malezijskom putu“) i zona zapad, (pravac od R458
prema magistralnom putu kroz Cerik).
„Shodno ugovorima imamo planirane aktivnosti obilaska baza i provjere spremnosti izvođača uoči
nadolazećih dana i zimske sezone, jer prema ugovorima izvođači su dužni u svojim bazama u Brčko
Distriktu imati određene vrste mehanizacije i određene količine ambrozivnog materijala“, još je pojasnio
Memišević.
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Одржана сједница Владе дистрикта

Влада дистрикта Брчко данас је дала сагласност за наставак суфинансирања пројекта постављања
вјештачке траве код објекта Мјесне заједнице Илићка укупне вриједности око 35 хиљада марака
који се реализује у оквиру пројекта развојног програма Уједињених нација на јачању улоге мјесних
заједница у БиХ.
Срђан Блажић, шеф Одјељења за стручне и административне послове каже да би овај пројекат
требао бити реализован у наредних мјесец дана. Поред овог пројекта недавно је у оквиру програма
УНДП -а реализован пројекат уређења и постављања подлоге на одбојкашком терену у мјесној
заједници „Ш“ насеље у шта је уложено 30 хиљада марака. Треба рећи да је у оквиру пројекта
развојног програма Уједињених нација на јачању улоге мјесних заједница у БиХ са територије
дистрикта укључено шест, а на нивоу БиХ 126 мјесних заједница.
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Srđan Blažić
„Кроз овај пројекат у мјесне заједнице у дистрикту од 2016. године, када је почела реализација
програма, до данас је уложено је око 400 хиљада марака“, истакао је Блажић.
Ријеч је о првој фази пројекта, а када креће друга фаза и у којем облику ће се она реализовати,
Блажић наглашава да се управо о томе данас разговара у Сарајеву.

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

На данашњој сједници Владе одобрене су и смјернице за израду Нацрта закона о измјенама и
допунама закона о извршењу буџета дистрикта за 2019. годину, као и смјернице за израду Нацрта
правилника о саставу и раду комисије матичара.
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Početkom novembra u Brčkom dvodnevna konferencija
“Dani zdravstva”

Brčko distrikt će početkom narednog mjeseca biti domaćin dvodnevne konferencije pod nazivom “Dani
zdravstva” kojeg će po prvi put organizovati Fond zdravstvenog osiguranja u saradnji za ovdašnjim
pacijentskim udruženjima.Tim povodom danas je sa Udruženjem građana “Beba više” Fond potpisao
memorandum o saradnji.
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikt će 6.i 7. novembra u Brčkom organizovati „Dane zdravstva“
na kojima će predstavnici zdravstvenih ustanova iz regiona prezentovati najnovija dostignuća u medicini
uz nove tehnike liječenja.
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Miodrag Todorović
“Prvi dan konferencije očekujemo goste iz Instituta za kadrio-vaskularne bolesti Dedinje iz Beograda,
Kliničko bolničkog centra “Sestre milosrdnice” iz Zagreba, Univerzitetsko-kliničkog centra iz Tuzle i “Dr.
Miroslav Zotović” iz Banja Luke. Drugi dan je predviđen za sve ostale javne i privatne zdravstvene
ustanove, koje budu imale želju da prezentuju svoj rad”, istakao je Miodrag Todorović, direktor Fonda
zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta.
Za dva dana održavanja ove zdravstvene konferencije planirana je i panel diskusija o pravcima razvoja
sistema zdravlja i zdravstvene zaštite u Brčko distriktu u narednih pet godine.

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

“Tim povodom danas je u Fondu potpisan i Memorandum o unapređenju saradnje u oblasti ostvarivanja
prava iz zdravstvenog osiguranja sa Udruženjem građana „Beba više“ čiji članovi će aktivno učestovati u
realizaciji ove dvodnevne zdravstvene konferencije u Brčkom,” istakao Željko Lazarević, predsjednik
ovog udruženja.
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Danas je prezentovana ideja da se u dogledno vrijeme pristupi aktivnostima osnivanja Unije pacijentskih
udruženja u Brčko distriktu, kako bi se zajednički djelovalo pri izmjenama određenih zakonskih rješenja,
ali prije svega da se članovi tih udruženja što više informišu po pitanju liječenje iz bilo koje oblasti.

29

17.10.2019

Dnevni avaz

četvrtak

Država: Bosna i Hercegovina

Indeks

Doseg: 50.000
Stranica: 2

1/1

Površina: 49 cm2

Socijaldemokrati BiH

Bijedić i Dapo: Djelovanje i

izvan TK

Dapo noui

član stranke
�

Nekadašnji

gradona-

čelnik Brčkog i bivši
kopozicionirani

visočlan

SDP-a Mirsad Đapo potpisao je jučer pristupnicu So-

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

cijaldemokratima

(SD)

BiH. Na taj način novi politički subjekt je proširio svoTuzlanje djelovanje van
skog kantona.
-

U narednom periodu
osnivanja SD

očekujemo

BiH

u

Zeničko-doboj-

skom
Unkantonu,
sko-sanskom, Srednjobosanskom i Kantonu Sarajevo

-

nik

SD BiH

dić.

izjavio

je predsjed-

Enver BijeE. Sk.
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DODIJELJENE NAGRADE ZA

BiH

NAJLJEPŠE PISMO MLADIH
b

Svečanim

programom u
hotelu Mostar

jučer

su

dodijeljene

nagrade najuspješnijim
natjecanja

učenicima

za

‘Najljepše pismo mladih
2019’, koje

BIH

zajednički

su

organizirale i provele Hrvatska
pošta
BH

Mostar,

Pošte

Srpske

i

pošta.
ovogodišnje

Domaćin

HP Mostar.

je

svečanosti

Nagrade najboljima
Pobjednica

natjecanja

2019. godinu je Adna
Šljivar, učenica OŠ “Kiseljak
za

NAJLJEPŠE PISMO NAPISALA
ADNA ŠLJIVAR IZ KISELJAKA

1” iz Bilalovca, čije je pismo
predstavljalo našu državu na
svjetskom

natjecanju. Njeno

pismo

Stručni žirije ocijenio
najvećim mogućim ocjenama
koje

dodjeljuju

se

s

prilikom

ovog izbora. Adnije nagradu
od

300 KM,

tablet računar

i prigodan poklon uručio
direktor

izvršni

poštansku

za

tehnologiju HP Mostar Ljubo
Vujica.

Osvajaču

drugog mjesta

Nikoli Laziću iz
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Sava”

od

OŠ “Sveti

Drugo mjesto

iz Zvornika nagradu

200 KM,

i prigodan poklon uručio

pisana riječ

osvojio je Nikola

tablet računar
je

izvršni direktor Sektora za
poštanski promet BH Pošte

Lazić iz OŠ "Sveti

NeziranĐogo.

Sava" iz Zvornika,

Trećeplasiranoj Petri

prigodan

tablet računar i

informaciono -

za

komunikacione

iz

Memišević
škola

osnovna

Brčko

iz

je

"Cim" iz Mostara

i predstavnike

zajednički ručak i ugodno
druženje za djecu, nastavnike
poštanskih

operatera.

tehnologije,

nagrade

dobili

Inače, Svjetski poštanski
savez

(UPU),

natjecanja

su:

JU Sedma

Gornji

kao organizator

na

međunarodnom

nivou, objavio je rezultate
je

Mustapić također

Rahić,

Ivona Radman

Distrikt,

OŠ “Meša

Selimović”,

pripala

nagrada,

a

uručio je izvršni

direktor

za

razvoj sustava i

svjetskog

izbora

za

Pobjeđuje odnijela

Janja, Tamara Majerski iz OŠ

marketing Hrvatske pošte

14-

Mostar Ivan

Francilia Somissou

iz

Zenica,

Marija

Kovač

OŠ “Ivana Mažuranića”,

Posušje,

Anja Torbarac iz

KŠC „Sveti Franjo
i Milica

11

iz Tuzle

iz OŠ “Vuk
Vlasenica. Nagrade

Deurić

Karadžić”,
je

Ena

OŠ „Musa Ćazim

Bunjakiz

Ćatić“,

Mostar,

uručila Zlata

direktorica

za

Zovko,

izvršna

potporne

HP Mostar.
Nikoli Ćubeli iz

Od

sud u sastavu Dragan Marijanović (Mostar),
Branislav Janković (Banja Luka) i Hadžem
Hajdarević (Sarajevo) najljepšim pismom ocijenio je rad Adne Šljivar, učenice O.Š. „Kiseljak

s

škole

za

djecu

posebnim potrebama

po

100 KM

nagrađene

su

godišnja Richemelle

iz Benina,
i

zauzela

je

Koukoui

drugo mjesto
Alana Sacarello iz

nastavnice maternjeg jezika

Gibraltara, dok je treće mjesto

troje prvoplasiranih učenika,

osvojila Azerbejdžanka Leyla

a

to

su

Aida Traljo, Bojana

Dragutinović i Zorica Jurilj.
Tema natjecanja glasila je:
pismo

o

svom

junaku”.

Mnogo je dobrih radova

na

Dadashova.
U zabavnom dijelu
programa svečane dodjele
nagrada

Glazbene

nastupili

su

učenici

škole Ljubuški

Maro

Bulić

zadanu temu stiglo

na

ministra u Ministarstvu

javnih operatera,

ono

najkreativnije pismo uručio

prometa i komunikacija BiH.

posebno raduje je veliki broj

te vokalno plesna skupina

je

Ravnateljici

pisama što potvrđuje da

B-Stars i B-

funkcije

Osnovne

sa

“Napiši

1“ iz Bilalovca

Sušac.

Prigodnim poklonima i

pristiglih 530 radova stručni ocjenjivački

najljepše

pismo.

„Petar

Bakula“,

gostima

sudionicima

Milinković iz OŠ

Zoran Protić.

Srpske

Prigodne

Haris

te je čestitao

prodaju i marketing

razvoj,
Pošta

poželio dobrodošlicu

i osvojenim nagradama.
Nakon svečanosti organiziran

uručio je izvršni

direktor

nestala.

natjecanja dobrim rezultatima

a treće Petra

iz OŠ “Cim” iz
Mostara nagradu od 100 KM,
Milinković

poklon

nije

To je, između ostalog,
istaknuo i predsjednik Uprave
HP Mostar Mate Rupčić koji je

iz

Mostara

Šaša

nagradu

za

Dalipagić, zamjenik

ove

škole Maji

a

adrese
što

na flauti i lan Robert
Mijatović na klavijaturi,

dance Juniori.
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ODOBREN PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVAN JA VREBAN POLA MILIONA KM

MLADI

IMAJU

PREDNOST U
DODELI NOVCA ZA BIZINIS
Nakon što je Vlada nedavno usvojila program samozapošljavanja u privredi, za koji je iz budžeta izdvojeno
500.000 KM, Odeljenja za privredni razvoj i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta uskoro će potpisati
ugovor, nakon čega će biti objavljen javni poziv.
OVAJ

NA

POZIV

se prijaviti

moći

će

zainteresovane

nezaposlene osobe i pošlo

Za proteklih pet

davci koji

godina utrošeno

su

u

godine

ove

pokrenuli vlastiti biznis.
Posebna
mladim

se

je oko tri miliona

podrška daće
ljudima

do

KM za pomoć
kod pokretanja

30

godina, a po prvi put će moći
konkurisati

i mlađi

od

18

biznisa. Tako

godina.
Gudeljević,

Pero

za

ljenja

privredni

da

je registrovano

šef Ode

razvoj

280 firmi.

po
merena upravo zbog mladih

Posebna podrška

ljudi koji

daće se mladima

kaže

je ova granica

su radno sposobni i

žele nešto raditi,

ali nisu

učestvovati u ovom

Ističe da

a prvi put će

program

je

samozapošljavanja koji
pokrenut

do 30 godina,

progra

18 godina

mu do navršenih
života.

moli

moći konkurisati

je

i mlađi od 18

godine dao

2014.

godina

veoma dobre rezultate.
Oko 90 odsto

koja

su
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godine

preduzeća

osnovana od

2014.

do danas i dalje po

više

sluje

i zapošljava

nego

na početku osnivanja

kaže

Gudeljević.
godina

pet

šljavanje

za

ljudi

Za proteklih
samozapo

je utrošeno

oko tri

miliona KM, a pokrenuto

je

biznisa.

280

je programa iz 2017.
je u

godine.

drugu godinu

po

slovanja

i namerava da i dalje

razvija

posao

proizvodnje

dodataka u ishrani,

eteričnih

ulja i biljnih kapi.
Ovaj

KM,

je

što

sam

program je veo
ma koristan za firme koje se

bavim.

To je i

za

do pet puta

veše

novca nego što se daje u enti
tetima
kaže Novaković.
Ognjenka Spasojević,
vetodavac
Zavodu
ko

za

Nakon određenog peri

10.000

dovoljno

bilo

pokretanje biznisa kojim se

Željko Novaković korisnik

Ušao

Dobio

osnivaju.

u

za zapošljavanje Brč

distrikta, takode kaže

proizvodnji,

godinu ili dve više od

od

polovine ovako pokrenutih
poslova se gasi. Kod nas je
za

sada

za

pokretanje

da

u Brčko distriktu
bolja nego u okruženju.
je situacija

BiH

i RS.

Ove

la

biznis.

gramom

dato

va Spasojevićeva.

to

koja

je

po

su već pokrenu
Prednost se daje

podržani

je istovetan

samozapošljavanja u poljoprivredi.
Pre dva meseca 24 poslodavca pokrenula su
delatnosti od kojih žive njihova domaćinstva, a
program

-

za

ovu namenu

utrošeno je

445.000 KM

name-

njenih samozapošljavanju u poljoprivredi - kaže
Ognjenka Spasojević. Ovaj program Zavod je
realizovao

u

saradnji

poljoprivredu.

sa Odeljenjem

za

budu

novcem programa
i ranijih

plaćaju

ostaće

godina,

rade 24

aktivno

da

meseca i

doprinose. Spasojedodaje

da je obuka iz

preduzetništva

koju organi

zuje

za

Odeljenje

razvoj

0d 2018. u Brčko distriktu pokrenut

Obaveze

za samozapošljavanje
isti kao

i

pojašnja-

lica čiji biznis planovi

vićeva

SAMOZAPOŠLJAVANJE U PRIVREDI

se

pro-

samozapošljavanja

biznisa

godine

a

nisu obuhvaćeni trgovina

ugostiteljstvo

delatnost i 10.000KM

za lica koja

podržavaju

i zanatstvo,

ali je

za lica

15.000 KM
kreću

usluge

bolji,

rezultat

više novca nego u Federaciji

sa

poslodavce

oda

veoma bitan

ovog programa i

-

privredni

da

proces

je

oba-

vezna za sva lica koja je nisu

prošla prethodnih
ali ističe

je

da

je

pohađaju

se

prijave

procesi
novine,

sva

jer

godina,

poželjno
lica

da

koja

se

poslovni

razvijaju

i donose

od

a

uvedena
C. Kovačević

je

ove

godine

i fiskalizacija.

m
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Jedinstvo:

Nije bilo
napada na igrače

JEDINSTVO

FUDBALSKI KLUB
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nje Rudar

odgovorio je na saopšte

Prijedora u kojem su gosti naveli da je došlo

do

napade na njihove igrače u prostorijama zgrade brčanskog
kluba. Čelnici Jedinstva ističu da su ekipu Rudar Prijedora

dočekali na korektan način, ali da
svojih

lazak
0

navijača

da su za incident

U Brčkom tvrde

tome.

navijači kojima su

željezne

koji

majku
da

niko

Rudara.

vaš

krivi gostujući

od

18 do 20 godina.
momaka palice,
su se oni branili ?

tih mladih
koga

Od

kamenjem i flašama zasuli su gledaoce

su izlazili sa stadiona.

tribina

momci

to

nam otkud kod
šipke i kamenje?

Metalnim šipkama,

do-

nosili i osvježenje.

tokom meča

Gospodo, kažete da su
Objasnite

gosti nisu najavili

su ih tek po dolasku obavestili

i da

sportski

simpatizerima

Zašto

direktor
naše

niste napisali kako

huškao

ekipe.

navijače,

Odgovorno

je sa

psovao

tvrdimo

u svlačionicu gostiju i udarao igrače
Na našim utakmicama nikad se nije desio nijedan
nije

ušao

incident i svaku utakmicu smo korektno

sezone sa našeg stadiona
1 Podrinja, kako

to da

svlačionicu
Jedinstva.«

upadao u

pun plen

organizovali. Ove

su nosile ekipe Krupe

njima niko nije

pravio probleme i

navodi se u saopštenju brčanskog
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PUTNA VEZA BEOGRAD-SARAjEVO

Na autoputu biće 63 mosta,
13 nadvožnjaka i 22 tunela
Dve deonice budućeg

-

v

autoputa koji će

povezivati Beograd,

/fl

prema projektu

f

~' T

.
!.l

.5
**

‘5-

/

Banjaluku i Sarajevo,

„
?

*

x1alpiSPpM

E

PUGANAR0DU

rm

GI0WU

p

I e B~5E>1ŽE

Saobraćajnog instituta
CIP, imaće 63 mosta, 13

nadvožnjaka i 22 tunela
Saobraćajni

institut

CIP

izradio

je

jeklnu

dokumentaciju

dve

celokupnu

pro

deonice autoputa

grad

Sarajevo

Sremska

i to

Raca

preko Save

Kuzmin

sa

mostom

18 kilo

dužine

i Požega

metara

za

Beo

kotroman

dužine 61 kilometar

Ukupno

na obe

deonice

planira se ukupno 63 mosta
zbirne

1 1,5

dužine

kilome

tara.
glavnim izvođačem

Sa

dova, turskom
„Tašjapi"

ra

kompanijom

dogovoreno

je da će

ova kompanija direktno ugo
om kompletnu

voriti sa CIP

projektnu
i za

dokumentaciju

delove

Povezivanjem
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kroz

autoputa

i Hercegovinu.

Bosnu

nadalje

dv e rela

Sremska Rača,

čije Kuzmin

Bjeljina

Tu

Brčko

Žepče Sarajevo i Požega

zla

Uzice

Rogatica

Kotroman
do Sarajeva,

Pale

koji

prsten
Srbiju

jedan

čine

povezuje

region

Republiku Srpsku
i Hercegovinom

sa Bosnom

rekao je za eKapiju

direktor

a Milutin Ignjatov ić.
Na deonici Požega
Ko

CIP

izgrađeno

biće

(roman

tunela čija je ukupna

12,7

kilometara,

svaki

a

vožnje,

smer

će

jednu za

imati po dve cevi
svaki

i 22

dužina

kao

i 11

nadvožnjaka
kih

više od

u zbiru dugač
1 ,5 kilometara, a

projektovana

brzina

za ovu

Kuzmina

do Sremske

je dve i po godine

biće i tridesetak malih

mostova

preko

biti 500

meliracionih

ukupna dužina

metara,

brzina

vozila

a

dozvolje
je,

prema

Ukupna
nje obe
Srbije

rok

za

1.05

te

cifre

je

miliona

evra

na čas.

vrednost

izgradnje

Sremska

Rača

deonicu projektova

izgradnju

dugačkoj
čija

oko

teritoriji

preko

oko

diti

deonice

a

odnose

sa

komšijama

na

međusobnog
nja

rekao

je

susedima
principima
uvažava

srpski

član

RS,

Tuzlu.

duga ovom

ovom regionu. ovom

jer se kroz istoriju nisu
koje je

trebalo da povežu Srbiju i RS

220

miliona evra
Bosna i Hercegov ina je
ponosna zemlja i želi gra

220

kraju,

na

treba

BiH.

Beograd.

gradile komunikacije

radova

Save

Srbiju.

je v raćanje

narodu,

Milorad
mosta

koji

autoputa

poveže

Brčko

BiH

Gradnja

Banjaluku.

18 kilometa

je vrednost

milijardi

Kuzmin.

da

Kuzmin

Rača

sa mostom

predviđena

projektu, do LIO kilometara
Za tu

Sremska

evra.
Od

trasi

krajem avgusta otva
ranjeni gradilišta na deonici

Rača

v rednost izgrad

oko

Dodik

počela

ra.

deonice na
je

Predsedništva

Kotroman

autoputa Beo
Sarajevo zvanićno je

grad

zvanič

Sremska

miliona evra ide za
Požega

Gradnja

no je počela krajem avgusta
na

8.10

deonicu

infrastrukturom.

Gradnja autoputa

deonici
Kuzmin. a

kanala čija će

na

pletnom

oko

strani sa kom

kilometara

je

na sat.
Rače

za na srpskoj

100

deonicu

Od

na je i izgradnja zajedničkog
savremenog graničkog prela

i BiH,
drugi
Dodik.
i

nego su

putni

građeni

pravci

izrazivši

neki

rekao je

uverenje da

samo gradnja velikih pute
va pomaže da ljudi dolaze
umesto da odlaze

perspektivu.

jer ne vide

■
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1

Fudbalski menadžer iz Brčkog je zaboravio na
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sve lijepe trenutke koje smo proveli skupa

Uz

„Goci bend“,

Ganu, Gor-

danu Lazarević, Milomira
Jelenu Broćić,

Miljanića,

Angela Dimova,

Milančeta

Radosavljevića, Boru Dr-

ljaču i druge ličnosti iz javživota kojima je, prije nekoliko dana, u
Zemunu, Televizja ,,Duga“, kao najboljima u djelatnosti kojom se bave, uručila
prigodna, godišnja, priznanja našla se i
Kasandra Marjanović poznatija kao Sandra Akva kojoj je priznanje uručeno kao
nog

najboljoj orijentalnoj plesačici.

-Ovo je kruna mog osamnaestogodišnjeg
rada, kaže Sandra Akva.
-Ima li išta ljepše i draže od toga nego
dobiti nagradu, glasanjem onih koje sam ja
u vremenu iza, svojim plesom radovala. To

što sam trudna nije me omelo da uz svirku
trubača od radosti i zaplešem. Po
okončanju mog nastupa Gordana Lazarević je uzviknula: „Biće vesela beba“! Ova
godina je, uistinu, uspješna za mene. Nagrada je nešto što mi kazuje da sam se
plesom uspješno bavila i da sam iza sebe
ostavila prepoznatljiv trag. Druga nagrada
dolazi za koji mjesec. Rodit će se dijete koje
nosim. Istina, mojoj radosti ne bi bilo kraja
da se otac djeteta javio da mi čestita. No, on
niti pita za mene niti za svoje dijete.
Vladimir Todorović, fudbalski menadžer
iz Brčkog je zaboravio na sve lijepe trenutke koje smo proveli skupa, trenutke u
kojima nastaju djeca, najslađi plodovi ljubavi. No, to me neće omesti da ispunim
svoju želju i postanem majka.
E. MURAČEVIC
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Одбојка

Темпо нови
премијерлигаш
БРЧКО

■ Одбојкашки

Темпо

клуб
нови

је

лиге

БиХ

су од
Ма-

На

њи*

Љубиње.

мјесто

Темпо

као

дошао

је

сљедећи најбо-

пласирани клуб Прве

лиге

РС

зоне.

Темпо ће

јер

што

одустали

хово

ље
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и

Премијер

након

такмичења

јевице

Ражљева

из

члан

из

лигу

четвртог

претходне
се

се-

у Преми-

укључити

од

ко-

ла.
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Tek 15 transp lantacija godišnje
Pomaka nema, bolesnici su
nezadovoljni, liječnici i sestre također, i
opd je dojam da ne radimo svoj posao,

kaže prof. dr. Enisa Mešić sa UKC-a Tuzla
MERIMA

Razgovarala:

BABIĆ

U organizaciji Udruženja za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini, u Tuzli se
od danas do 20. oktobra održava Peti
nefrološki kongres BiH s međunarod-

profesorica Rumeyza Kazancioglu,

istaknuta predstavnica srednje i jugoistočne Evrope u komitetu Internacionalnog nefrološkog društva (ISN), a iz

Velike Britanije dr. Chera Arunacha-

učešćem. Oblast nefrologjje, koja

lam, transplant neffolog iz Prestona

uključuje i dijalizno liječenje i bubrež-

(Manchester). UKCTuzla ima iza sebe

nu transplantaciju, jedna je od naju-

spješnijih grana medicine u BiH, bez

već petogodišnju saradnju sa Kraljevskom bolnicom u Prestonu, s ciljem

obzira na brojne probleme s kojima se
suočavamo i mi i naši bolesnici, kaže

poboljšanja transplant programa u
UKC-u Tuzla, a pod pokroviteljstvom

za Oslobođenje prof. dr. Enisa

ISN-a.

nim

Mešić

sa UKC-a Tuzla, predsjednica Nauč-

nog odbora Kongresa.

UKC Tuzla

ima

najveći broj tran-

splantacija godišnje u BiH. Koliko
Kakva

je saradnja sa medicinskim

stručnjacima

iz regiona,

nekoliko njih biti i na ovom kon-
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gresu, koliko očekujete

odakle oni

-

da oboljeli što pri-

ciju, kakva je saradnja sa KCUS-

učesnika

i

om Sarajevo kako bi se broj transplantacija povećao

dolaze?

Naše udruženje

država pomaže

je budu na spisku za transplanta-

da li će

ima izvrsnu

sa-

radnju sa neffološkim stručnjacima
iz zemalja u okruženju u

svakodnev-

i u ovom bh.

centru?

UKC Tuzla radi rodbinske

tran-

splantacije bubrega od 1999, a

tran-

-

nom praktičnom radu, ali i u naučnom

splantacije od umrlih davalaca od

pogledu. Na Kongresu u Tuzli gosti će

2006.

biti brojni

često rade i transplantacije od nerodbinskih davalaca, najčešće od su-

vrsni nefrolozi,

također naši

prijatelji, iz Slovenije, Hrvatske i Srbije.

godine. Posljednjih godina se

pružnika. Do ovog momenta urađe-

Vodeća uloga
Imaćemo

no je

i značajne goste iz Au-

strije, dvojicu, možemo reći,

legen-

darnih transplant hirurga iz Beča, koji
su s nama uradili prve transplantacije
bubrega na UKC-u Tuzla. To su pro-

fesori Ferdinand Muhlbacher
dolf Steininger.

Iz

i

Ru-

Turske nam dolazi

bubrežnih transplantacija.
veliki broj i svodi se na oko 15

215

To nije

transplantacija godišnje. Razlog malog broja transplantacija je mali broj

davalaca bubrega, posebno zanemarljivo mali broj organa koji se dobiju od
umrlih davalaca uz saglasnost porodice. Uprkostome, UKCTuzla već godinama ima vodeću ulogu u transplan-

tacijskoj medicini u Bosni i Hercego-

Centar za

transplantaciju pri

vini. Ove godine su se transplantacije
radile samo u UKC-u Tuzla.
Imamo

dobru saradnju sa kolega-

Ministarstvu zdravstva

ma neffolozima iz KCUS-a Sarajevo,

FBiH ima jednog

imunolozima i biolozima u Zavodu za
transfuziologij u Sarajevo i Centrom za

zaposlenog liječnika

transplantaciju, kojijepriMinistarstvu
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nije formirana cijena dijaliznog

tre-

tmana, prostor je nedovoljan, bolesnici se dijaliziraju u četiri

nika

smjene, liječ-

i sestara je malo, aparati

su stari i

ne zanavljaju se, jednom rečenicom,
ne poštuje se Pravilnik o radu dijali-

znih

centara. S druge strane, bolesnici
su u nešto povoljnijem polo-

iz FBiH

žaju što se tiče transplantacija, postoji kakva-takva lista čekanja. Bolesnici iz

distrikta

i RS-a

imaju puno bolje

uvjete za dijalizu u svojim privatnim
dijaliznim centrima, ali im je otežan
pristup transplantaciji

listu čekanja.

-

nemaju niti

Nefrolozi koji rade u dijaliznim cenmogu puno toga sami učiniti kvalitet dijaliznog liječenja, osim stručnosti osoblja koja je nesumnjiva, zahtitrima ne

jeva ulaganja države u prostor, mlade
kadrove, opremu, potrošni materijal i

lijekove. Puno bi pomoglo formiranje
cijene dijaliznog tretmana u FBiH, ali
i

sistem javno-privatnog partnerstva

za dijalizne centre u kojima se liječe
hronični, stabilni bubrežni bolesnici.

Da li su bubrežne bolesti u pora-

stu u BiH i koji su uzročnici takvog
stanja, kako taj broj smanjiti i poProf.

dr. Enisa

Mešić:

Transplantacije

su kod

nas sporadična

pojava

moći oboljelima?
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-

zdravstva FBiH. Ipak, pomaka u broju

Procjenjuje

urađenih transplantacija nema, bolesnici su nezadovoljni, liječnici i medi-

više od polovine

cinske

odraslih stanovnika

sestre

su nezadovoljni i opći je

se da

dojam kako mi ne radimo svoj posao.
Suština problema je unepoštivanju

BiH boluje od

Zakona o presađivanju organa

hipertenzij e

i

Hronične nezarazne bolesti, među

kojima je i hronično zatajenje bubre-

ga, u porastu su u cijelom svijetu, a najčešće šuto nedovoljno dobro liječena
šećerna bolest i arterijska hipertenzij a.
S

druge strane, neke bolesti koje su

prije bile česte, sada su u padu, kao što

tkiva

je to balkanska endemska neffopati-

(revidirani zakon je iz 2017), od kojeg

ja i hronične upalne bolesti bubrega

su bolesnici mnogo očekivali. Međutim, nema posljedica ni za koga ko ne

koje su najčešće bile posljedica loših
Kako

poštuje odredbe tog zakona niti ima

tima da im se olakša

beneficija za bolnice u kojima se na-

ces i poboljšaju uslovi u kojima se

stoji provoditi zakon (konkretno Kan-

on obavlja. Šta može država uči-

tonalna bolnica

Zenica

i

UKC Tuzla).

Nema niti stručne niti naučne niti ma-

terijalne motivacije za broj ne medicin-

ske radnike koji su život, između osta-

pomoći bubrežnim pacijendijalizni pro-

niti da im koliko-toliko

stvene

i nedostupnosti

zdrav-

njege.

Najvažnija je prevencija
Mi, nefrolozi, procjenjujemo da je

olakša taj

skoro polovina dijaliznih bolesnika

proces?
-

životnih uvjeta

Ova država je osigurala besplatno

(oko

1.500) podobna za transplanta-

dijalizno liječenje i osnovne lijekove

ciju. Nažalost, transplantacije su samo
sporadična pojava, jertransplantacij-

log, posvetili zaživljavanju transplan-

svima kojima je potrebno

tacijske medicine u BiH. Ne obnavlja

nja, kao što je to slučaj u svim razvi-

ska medicina zahtijeva kompletno

se medicinski kadar niti u dovoljnom

jenim zemljama Evrope. Međutim,

sistemsko državno rješenje kao

za eduka-

uvjeti pod kojima se obavlja dijalizno

to

ciju transplant hirurga ili nefrologa ili

liječenje nisu dobri, sa značajnim ra-

broju niti pravovremeno

-

i

bez čeka-

što

i

je

u svakoj zemlji sa uspješnim tran-

imunologa potrebno je 10- 15 godina

zlikama između dijaliznih centara u

splantacijskim programom. Primjer
nam je u neposrednom susjedstvu -

mukotrpnog rada i učenja poslije za-

FBiH, Brčko distriktu i RS-u. U Fede-

Republika Hrvatska. U medicini je,

vršenog medicinskog fakulteta.

raciji dijalizni centri nisu privatizirani,

inače, najvažnija prevencija.
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Tekst sporazuma nije u skladu sa Zakonom o GP BiH

Galić: Vršili su politički pritisak
da potpišem sporazum za slanje
FMUP-a na prostor RS-a
Dario Pušić //

Problematika
granice BiH

ne postoji

MOSTAR

osiguravanja

Srbiji i Crnoj

prema

BiH

iz

za angaži-

“Dakle,

na teritoriju Republike

sporazumi

su

zaklju-

čeni ili su u proceduri zaključenja
sa svim policijskim agencijama

MUP-a Federacije
Srp-

koje

ovih je dana
u fokusu nakon što je

ske. To konkretno znači, dodao
je, kako jedino Granična policija
BiH može zahtijevati podršku od-

javnost procurila informacija

govarajućih nadležnih institucija,

šljenja da ne postoji opravdanost

kako se pokušava izvršiti pritisak na ravnatelja Granične poli-

policijskih tijela i agencija za pro-

zaključivanja predloženog spora-

vođenje zakona u BiH.

zuma na način kako je to predlo-

Gori, a u kontekstu zaštite od ile-

galnih

migranata,

ponovno

u

“Odluku o traženju

navedene

uz

imaju područje djelovanja

državnu granicu BiH.

smislu,

mi smo

U tom

iznijeli mi-

jasno

žilo Ministarstvo sigurnosti BiH”,
zaključio je Galić.

Galića da pristane na
rješenje kojim bi se na ovu granicu uputili pripadnici Federalne

podrške predlaže ravnatelj Gra-

policije. Ravnatelj Galić u

stvo sigurnosti u dogovoru s nad-

dulje ističe kako je za učinkovito

ležnim agencijama za provođenje
zakona u BiH, entiteta i Distrikta
Brčko. Osim navedenoga, mi smo

pokrivanje istočne

stavili još neke primjedbe na navedeni sporazum”, kazao je Galić,

službenici GP-a BiH, provodeći
pojačane mjere uz maksimalne

cije Zorana

uprave

izjavi za Večernji list

kako su se iz

objasnio je

GP-a BiH,

a na na-

javljeni sporazum iz Ministarstva

sigurnosti BiH koji se tiče angažiranja

policije

iz Federacije

i dostavili primjedbe

BiH,

očitovali

svojedobno pismeno

resornom

nične policije, a donosi Ministar-

Inače,

objasnivši kako su tom prilikom
naglasili

da

tarnjih

Srp-

poslova Republike

ima zaključene

Nema pravne osnove
Ističe kako je simptomatično
da u pripremi navedenoga doku-

ske,

menta nisu sudjelovali predstav-

Policijom Distrikta Brčko BiH

nici Granične policija BiH.
“Ja sam već i ranije u medijima
izjavio da je na mene bilo pritisaka od nekih političkih subjekata
da se potpiše taj sporazum. Rekao

ministarstvima

o pružanju pomoći

Granična policija već
granice po-

trebno ojačati kapacitete GP-a
te kako su uvjeti u kojima rade

napore

Granična policija

osim s Ministarstvom unu-

BiH,

Ministarstvu.
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mogućnost

ranje policije

od kraja

2017.

kvi da traže žuran
učinkovit odgovor

godine, ta-

maksimalno
u procesu boi

ljega opremanja i popunjavanja

•

nedostajućih kadrova.

sporazume

i operativnoj

suradnji u nadzoru granice i s
te

unutarnjih po-

slova Hercegovačko-neretvanske županije, Posavske županije,

4
županije

Zapadnohercegovačke županije,

GP ima zaključene

Hercegbosanske županije, dok je

sporazume s MUP-ovima

Granična policija BiH rekla

zaključivanje sporazuma ponuđeno i Ministarstvu unutarnjih

četiriju županija

je da ponuđeni tekst sporazuma

poslova Unsko-sanske županije,

nije

ali se isto nije očitovalo.

sam da o imenima ne želim govo-

riti.

u skladu

sa Zakonom

ničnoj policiji BiH

o

Gra-

obzirom na
to da nadležno tijelo nije utvrdi-

lo ni proglasilo

ozbiljnu

prema
pravna

tome

ne

postoji

osnova za

Naveo

pa

valjana

zaključivanje

ovoga sporazuma”,
Galić.

Ponuđen sporazum
Također,

opasnost

ili javni red,

za opću sigurnost

600

s

objasnio

je

je kako u skladu s tim

sličan

potvrdio

sporazum

MUP-u

je

Galić,

ponudili

Federacije BiH

i

su

gdje bi

kilometara

u

istočne granice razlog je za

okviru nadležnosti i zone odgovornosti koje pokriva navedeni

bolje opremanje Granične
policije

se

suradnja

MUP,

ali

još

i pomoć

uvijek

odvijala

nisu

dobili

povratnu informaciju.
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Zahtjevi EU-a Vijeće ministara BiH prihvatilo je akcijski plan mjera na
koje se BiH obvezala ispunjavajući zahtjeve pristigle s mišljenjem EI<

BiH će procesuirati 10 velikih
afera, snažnije pratiti teroriste...
Zoran Krešić

odnosi se na

331

institucije države. Pri tome

je 88

darstvenika proteklih godina u
Hrvatskoj, ali i Srbiji.

je vrlo ambiciozan akcijski plan

zajedničkih

za realizaciju prioriteta iz anali-

mjere planirane

tičkog dijela izvješća Europske

tucija FBiH. Vlasti RS-a zadužene

komisije, koje je sastavni dio mi-

su za 205 mjera, 118 mjera odnosi

la

šljenja Komisije

se na Distrikt Brčko BiH,

dok su
mjere planirane za instituci-

mjera protiv terorizma, povratka

županijama. Konstatirano

ali i suradnju sa stranim sigurnosnim službama koje rade na

o

zahtjevu BiH

članstvo u EU,

za

u kojemu

se

obvezalo promijeniti stotine propisa,

donijeti strategije, provesti

132
je

u

je da

mjera,

dok

204

su

za razinu insti-

17 prioriteta potreb-

je za

definirati dodatne mjere,

pozornost privlače najave proce-

za

suiranja kriminala i korupcije te

vu

teroristima i radikalima,

kao i

glede praćenja i upravljanja imi-

stranih

-

svibanj 2020. postavi-

samoj

sebi

ratnika,

i

oko jačanja

radikaliziranja,

mljama regije i šire, te osobe koje

što su zadužene radne skupine

s

rok

okviru toga
revidi-

u više oblasti. Pri tome posebnu

vlasti trebaju poduzeti

Isti

je BiH

integracije u susta-

no

europske

Nadzor migranata

Tako se traži
da se identificiraju sve radikalne
osobe koje djeluju u BiH, njihovi

educiranje ili pak poduzeti mjere

mjere koje

koordinacije.

U

za

predviđeno je usvajanje

ovome problemu.

istomišljenici, kao

i veze

ranog

su otišle na strana ratišta.

na o

ponajprije

Zakona o VSTV-u i Zakosudovima u BiH u skladu s

u

To

ze-

se

odnosi na sljedbenike

grantskom krizom. Akcijski plan

europskim

je sveobuhvatan dokument koji

mjere u oblasti kaznenog postup-

sadrži čak

ka navedene u akcijskom planu

terorističke organizacije Islamska
država. Uz to, predviđene su mjere nadzora nad takvim osobama,

planiranih mjera

729

za provedbu 115 prioriteta.
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čak

mjera,

729

Vijeće ministara BiH usvojilo

Naime, u analitičkom izvješću

odredila je

Europska komisija

115 prioriteta u okviru političkih

Tu

su i

prmijena

posebno povratnicima iz ISIL-a,

pravila o imenovanju, ocjenjiva-

prikupljanje razloga radikalizi-

nju rada i edukaciji sudaca i tu-

ranja i metoda indoktriniranja...
Posebne mjere predviđene su i

VSTV-a

Važni slučajevi

standardima.

te

dosljedna

žitelja. Vlasti BiH obvezale

do svibnja

2010.

su se

godine provesti

glede nadzora migrantske krize
te rada Granične policije.

minimalno deset istraga organiziranoga kriminala povezanog s

AMBICIOZNI PLAN

govaračka poglavlja, na kojima

gospodarskim kriminalom i ko-

VLASTI BIH DA DO

institucije u BiH trebaju ubrzano

rupcijom. Pri

raditi, a što će Komisija procijeni-

naglasak stavlja i na oduzima-

ti u sljedećem paketu proširenja

nje

koji

Korupciju

i

ekonomskih kriterija te

33 pre-

se očekuje na proljeće

2020.

tome

se

nelegalno stečene imovine.
je Europska komisija

tada će novi saziv Europske komisije u okviru

BiH navodeći kako

paketa

slučajevi zloporaba. Ti

godine. Naime,

proširenja objaviti

izvje-

šće o BiH u kojem će se, između
ostalog, analizirati provođenje
prioriteta

na

uniji. Tako

je Uprava

putu

k

Europskoj

za europske

posebni

ocijenila golemim problemom u

trebali bi biti

postoje brojni

slučajevi

procesuirani

te prve

zapljene imovine upravo okončane do svibnja 2020. godine. Slična

iskustva “kušnje” imale su

i druge

integracije predvidjela realizaci-

zemlje apsirantice za članstvo u

ju najvećeg

Europskoj uniji, a upravo je takva

sa

broja izmjena

propi-

i poduzimanja mjera tijekom

prvih mjeseci 2020.

godine. Od

strategija dovela do procesuiranja

najviših političara i gospo-

•

SVIBNJA 2020,
PROVEDU ČAK

729 MJERA
POSTOJI VELIKI
BROJ MJERA KOJE

BI ZAJEDNIČKI
TREBALE
PROVODITI

DRŽAVA, ENTITETI I
ŽUPANIJSKA

RAZINA VLASTI
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o

o

o

e

DODATNE MJERE POTREBNE
ZA VSTV, SUCE I TUŽITELJE

RAZMJENA INFORMACIJA 0
TERORISTIMA I RADIKALIMA

POVEZIVANJE OBRAZOVANJA

JEDINSTVENA REFORMA

I TRŽIŠTA RADA

DRŽAVNE

Predviđa se usvajanje Zakona
c VSTV- a i Zakona c sudovima.

Traži

se stalna razmjena
informaciju sa sigurnosnim,

Reforma

a BiH novih mjera o kaznenom
ocjenjivanu rada
sudaca i tužireta

partiierskim i drugim

povezivana

Do svibnja 2020. treba
uspcsLaviLi polličko .i cio sa
dunušenje odluka u okladu s

o povratnicima s
ratišta : teroristima

trenutačnim i budućim

ustavnim nadležnostima

potrebama tržišta rada

retormi javne uprave

agencijama

s

o

Ovaj dokument služi samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje bez saglasnosti vlasnika autorskih prava su zabranjeni!

postupku,

obrazovnih programa
škola a cilja

osnovnih, srednjih

UPRAVE
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HP Mostar domaćin Dodijeljene nagrade

najboljim sudionicima natjecanja za mlade

Adna, Nikola i Petra napisali su
najljepše pismo o svome junaku
Fena

novčanom nagradom od

Svečana dodjela nagrada najboljim sudionicima natjecanja u pisa-

maraka nagrađene su i nastavnice
materinskog jezika troje prvoplasi-

nicima

nju pisama za mlade u 2019. godini

ranih učenika

zultatima

o temi “Napiši pismo o svom junaku” održana je jučer u Mostaru.

Dragutinović i Zorica Jurilj. Natje-

-

Aida Traljo,

stotinu

Bojana

canje za Bosnu i Hercegovinu organiziraju tri javna poštanska operatora “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo,

Prigodni darovi

OŠ “Kiseljak 1” iz Bilalovca,

čije je

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar i Pošte
Srpske d.d. Banja Luka, a domaćin
ovogodišnje svečanosti je HP Mo-

pismo predstavljalo Bosnu

i Her-

star.

Pobjednica ovogodišnjeg natjecanja je Adna Šljivar, učenica

Mate Rupčić, koji je poželio dobrodošlicu gostima te čestitao sudionatjecanja

na

dobrim re-

i osvojenim nagradama.

Nakon svečanosti organizirani su
zajednički ručak i druženje za djenastavnike i predstavnike poštanskih operatora.

cu,

Inače,
(UPU),

Svjetski poštanski savez

kao organizator natjecanja

na međunarodnoj razini,

objavio

je

Njezino pismo stmčni žiri ocijenio

dobrih radova o zadanoj temi stiglo na adrese javnih
operatora, a ono što posebno raduje

je najvećim mogućim ocjenama

jestvelikibroj pisama, što potvrđuje

Somissou

koje se dodjeljuju prigodom ovog
izbora, a nagradu od 300 mara-

kako pisana riječ nije nestala, navo-

mjesto zauzela je Alana Sacarello iz

de organizatori.

Gibraltara, dok je treće mjesto osvo-

Svjetski izbor

va.

cegovinu na svjetskom natjecanju.

Puno

je

direktor za po-

štansku tehnologiju
Ljubo

Vujica.

mjesta Nikoli

Sava”

iz

HP-a

Osvajaču

Laziću

Mostar

drugog

ljepše pismo.

naj-

Pobjedu je odnijela

14-godišnja Richemelle Francilia

Koukoui

iz Benina,

drugo

jila Azerbajdžanka Leyla Dadasho-

ka, tablet-računalo i prigodan dar

uručio joj je izvršni

rezultate svjetskog izbora za

To je, između

i predsjednik

ostalog, istaknuo

Uprave

HP-a

•

Mostar

iz OŠ “Sveti

Zvornika nagradu od

200

maraka, tablet-računalo i prigodan

dar uručio

izvršni direktor Sek-

je

tora za poštanski promet BH Pošte
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Neziran

Dogo,

dok je trećeplasira-

noj Petri Milinković iz OŠ “Cim” iz
Mostara nagradu

od

100 maraka,

tablet-računalo i prigodan dar uručio izvršni direktor za informacijsko-komunikacijske tehnologije,
razvoj, prodaju i marketing Pošta
Srpske Zoran Protić. Prigodne nagrade dobili su i Haris Memišević iz
JU

“Sedma osnovna škola”

Gornji

Distrikt Brčko, Ivona Radman iz OŠ “Meša Selimović”, Janja, Tamara Majerski iz OŠ “Petar

Rahić,

Bakula”, Mostar, Ena Bunjak iz OŠ
“Musa Ćazim Ćatić”, Zenica, Marija

Kovač iz OŠ “Ivan Mažuranić”, Posušje, Anja Torbarac iz KŠC-a “Sveti Franjo” iz Tuzle i Milica Deurić

iz OŠ “VukKaradžić”, Vlasenica, a
uručila ih je Zlata Zovko, izvršna
direktorica za potporne funkcije Hrvatske pošte

Mostar.

Nikoli

Ćubeli iz Osnovne škole za djecu
s posebnim

nagradu

za

potrebama iz Mostara

najkreativnije pismo

uručio je zamjenik ministra u Ministarstvu prometa i veza BiH Šaša
Dalipagić. Prigodnim

darovima i
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