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ГРАД ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ГРАДА ПРИЈЕДОРА
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за октобар 2013.године

Отворен Тржни центар Меркатор
Меркатор Бања Лука отворио је први
малопродајни објекат у Приједору који
ће на површини од 930 метара
квадратних Приједорчанима понудити
преко 10 000 артикала, квалитетну
услугу и бројне погодности при
куповини. Директор Меркатора
БЛ
Дамјан Давидовић потврдио је да је ово
тринаеста пословна јединица у РС,а у
уређење овог објекта уложено око 600
000 КМ.

купаца,тако и због отварања нових
радних мјеста.
„Број оваквих објеката се шири и
конкуренција доноси квалитет и ниже
цијене за купце и то је оно чему треба
да се радујемо.Меркатор је до сада
оправдавао повјерење
које су му
грађани указивали и надам се да ће тако
бити и у Приједору“ казао је Павић.
Са жељом да се активно укључи у све
сфере дјеловања локалне заједнице и
пружи
подршку
неопходну
за
свакодневни рад и развој, а поводом
отварања овог објекта, директор Дамјан
Давидовић уручио је донацију, клима
уређаје Дому здравља Приједор.
30.10. Засједала Скупштина града
Одборници Скупштине града Приједора
усвојили су на овом скупштинском
засједању ребаланс буџета за 2013.
годину у износу од 36.835.188 КМ или
за 15,16 одсто више у односу на
планираних 31.986.460 КМ. Начелник
Одјељења за финансије града Приједора
Биљана Малбашић је потврдила да су у
овај документ
уврштене сугестије
Министарства финансија РС и да је
добијена њихова сагласност на овај
ребаланс.

„ Отварањем
овог супермаркета
настављамо
ширење
малопродајне
мреже Меркатора, чиме обезбјеђујемо и
нова радна мјеста, а само у Приједору је
од сада запослено 23 радника“ казао је
Давидовић.
Он је додао да им је циљ да буду што
ближи купцима и да оправдају слоган
„најбољи комшија“.
Градоначелник Приједора Марко Павић
, који је присуствовао овој свечаности
истакао је да је изузетно важно што је
Приједор добио још један овакав
трговачки објекат и то како због
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„Повећање буџета не значи повећање
изворних прихода него се оно односи
на књижење кредитних средстава
Европске инвестиционе банке од три
милиона
марака
и
позајмице
приједорској "Топлани" од два милиона
марака“ казала је Малбашићева.
Градоначелник
Приједора
Марко
Павић рекао је да лоше пуњење буџета
у овој години не би требало да угрози
буџетске кориснике и лична примања,
али да је у припреми буџета за 2014.
годину, чији нацрт ће се наћи на
наредној сједници локалног парламента,
видљиво да ће идућа година бити
тешка.
На овом засједању је донијета одлука о
критеријумима , висини и начину
обрачуна накнада за израду локацијских
услова, одлука о расписивању јавног
конкурса и критеријуми за избор и
именовање чланова управних одбора у
јавним установама чији је оснивач град,
те именована Градска изборна комисија.
Одборници
Скупштине
града
разматрали су и информације о
школској 2012/13.години и о раду
спортских клубова и организација на
подручју града Приједора.
Проширење услуга Центра „ Сунце“
У Центру „Сунце” почело је
са
индивидуалним
дефектолошкологопедским третманима и третманима
сензорне интеграције са дјецом узраста
од три до шест година.Директор ове
установе Слађана Радаковић је истакла
да центар на овај начин, а на захтјев

родитеља дјеце са посебним потребама,
проширује своје услуге.
„Термини ће се заказивати сваким
радним даном, од 14 часова и већ је
пријављено петнаестак дјеце, а цијена
једног третмана је 20 КМ“ казала је
Радаковићева.
На подручју приједорске регије око 15
одсто дјеце предшколског узраста има
неки поремећај говора, а око 10 одсто
сметње у психомоторном развоју. Рана
интервенција је од пресудне важности
како би се ова дјеца касније могла
укључити
у
обавезни
васпитнообразовни третман, наводи се, између
осталог, у образложењу родитеља дјеце
са посебним потребама, који су тражили
организовање ових услуга у Центру
“Сунце”.
Број запослених у порасту
Према подацима
Бироа за
запошљавање у Приједору се
у
протеклих девет мјесеци запослило
1.450 лица која су активно тражила
посао,што је за четири одсто више
него у истом периоду прошле године.
На евиденцији Бироа
налазило се
10.303 лица која су активно тражила
посао,или 14,4 одсто
мање него
2012.године .
На евиденцији Бироа за запошљавање
приједорске регије налазило се 17.481
лица која су активно тражила посао ,
или 11,4 одсто мање него лани.
У септембру се на подручју приједорске
регије
запослило 409 лица која су
тражила посао , што је за 38 одсто
више него у септембру прошле године.
-Имајући у виду да смо у јулу и
августу имали „мршавије“ резултате у
запошљавању,
овако
добри
септембарски резултати поправили су
кумулативне резултате у запошљавању
за деветомјесечни период који су у
просјеку солидни, казао је руководилац
приједорске
филијале
Завода
за
запошљавање РС Здравко Сувајац.
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Пензионери
потребе

у

стању

социјалне

Из Удружења пензионера Приједор
упозоравају да од 14.027 приједорских
пензионера , њих 7.500, живи у стању
социјалне потребе и да је тај број у
порасту .
„У поменутом броју налази се са по
2.500 пензионера чије су пензије у
висини од 160-200 КМ, односно од 200260 КМ и од 260 -320 КМ , а који су
суочени
са изузетно
тешком
социјалном ситуацијом“ истакао је
предсједник приједорског Удружења
пензионера Слободан Брдар.
Он је додао да овако тешке социјалне
прилике
пензионера
додатно
усложњава чињеница да међу онима са
најнижим пензијама ,као и међу 4.000
пензионера чије су износи пензија од
320-500 КМ и нешто виших има
велики број који издржава више
одраслих , незапослених чланова својих
породица.
Да се ради о заиста
незавидном
положају најстарије популације , Брдар
је илустровао податком да се њиховом
Удружењу у протеклих девет мјесеци
обратило за новчану помоћ преко 2500
пензионера
коју је искористило за
куповину прехрамбених намирница ,
или лијекова.
„Ситуација је додатно погоршао Фонд
здравственог осигурања измијењеном
листом лијекова са А и Б листе тако да
се повећање пензија од 3,5 одсто
изгубило у потреби да пензионери
морају издвајати додатна средства за
куповину лијекова“ казао је Брдар.
Он је додао да локална заједница
континуирано помаже рад Удружења
пензионера са 220 000 КМ буџетских
средстава те да разним погодностима за
бањско
лијечење
и
помоћ
најугроженијима покушава да олакша
тежак живот пензионерске популације у
овом граду.

Завршен
Зецовима

археолошки

камп

у

У Музеју Козаре
завршен
је
археолошки камп у којем је 19
студената и професора са сарајевског,
тузланског и бањалучког универзитета
вршило археолошка истраживања на
локалитету Градина у Зецовима .

У раду овог
кампа који је почео
23.септембра учествовала и археолошка
екипа са Универзитета Кембриџ коју је
предводио Чарли Френч један од
највећих европских стручњака за
геоархеологију те
Тонко Рајковача са археолошког
одјељења Кембриџа .Рајковача је
потврдио да су студенти пронашли
јако пуно керамичког материјала и
бронзану иглу .
„Сав материјал је био доста у осипу и
није само из једног културног периода
тако да на површинским слојевима има
остатака из римског доба, жељезног и
бронзаног доба, док доњи слојеви
припадају енеолиту.Геологија нас је
потпуно изненадила, јер смо копали
прво 40 центиматара и нашли на глину
и копали смо скоро до два метра
дубине“ рекао је Рајковача.
Он је додао и да су студенти прошли
основне стандарде које захтијева ЕУ и
стандарде који се примјењују у
западноевропским земљама .
„Локалитет није могао да нас
импресионира јер смо ми знали на шта
долазимо и он је сам по себи изузетан
јер има живот дуг око 7000 година ,
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негдје од касног неолита до средњег
вијека и још увијек није на најбољи
начин дефинисан,а дефинисање Зецова
ће изискивати велика средства“ рекао је
Рајковача.
Он је додао да је ово била нова
генерација археолога која је прошла
овај
тренинг
под
надзором
Универзитета из Кембриџа и његових
специјалиста за геоархеологију и разна
геодетска истраживања и методама
археолошког ископавања који се тамо
практикују примијенили су у овом
кампу.
Ничији син отворио 61.позоришну
сезону
Премијерним извођењем драме "Ничији
син" по тексту Мате Матишића и у
режији
Филипа
Гринвалда
у
Позоришту Приједор почела је 61.
позоришна
сезона.Премијери
је
присуствовао аутор текста
Мате
Матишић, иначе савремени драмски
писац из Хрватске који је новинарима
изјавио да су и режисер и глумци
урадили одличан посао .
„ Резултат је чиста представа базирана
само на глумцима, рађена у скромним
условима, препуштена само тексту и
глумачкој интерпретацији“ казао је
Матишић.
Маскенбал на улицама Приједора
Традиционални маскенбал је једна у
низу манифестација којом малишани
приједорског вртића „ Радост „ сваке
године обиљежавају Недјељу дјетета.
Око двије стотине малишана прошетали
су
данас
приједорском главном
улицом
и
својим
маштовитим
костимима оживјели јунаке из дечјих
бајки, прича и цртаних филмова.
Патуљци, Пепељуге, принчеви и
принцезе , те насмијана дјечја лица и
безазлени дјечји осмјеси још једном су
одраслима скренули пажњу на своја
мала, али велика права.

Весо Арежина
славних

у

теквондо

Кући

Весо Арежина (52), мастер теквондоа и
тренер Теквондо клуба „ЉубијаПриједор “ из Приједора вратио се из
Лас Вегаса гдје је на пригодној
церемонији 18.октобра
и званично
примљен у теквандо Свјетску кућу
славних. Ријеч је о церемонији која се
одржава сваке друге године, а Арежина
се ове године нашао у друштву 50
судија, тренера и такмичара теквандо
елите из свих крајева свијета.
„То је највеће признање за једног
спортисту и у рангу је оскара у
филмској умјетности , ја сам имао ту
срећу да сам ове године био номинован
од стране Мирослава Брежана директор
„ Куће славних“ за Европу и још већу
срећу да директор Куће славних Џералд
Робинс
и комисија
већ након
двадесетак
дана
од
номинације
препознају мене и мој рад у томе „
казао је Арежина.
Он је додао да је посебно поносан јер је
признање добио у двије категорије и као
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пионир и један од оснивача теквандоа у
БиХ и гран мастер.

„ Посебно ми је драго што је иза овог
мог признања које је највеће у теквандо
спорту стао мој град Приједор и
градоначелник који ми је када сам
добио позивно писмо за церемонију у
далеком Лас Вегасу обећао да ћу тамо
сигурно отићи „ рекао је Арежина.
Градоначелник Приједора Марко Павић
је на пријему Арежини честитао на
изузетном људском и спортском
признању које је добио.
„ Сигурно да и овај спорт,а и ми у овом
граду можемо бити поносни на свог
суграђанина који се уписао у Кућу
славних и овом приликом га увјеравамо
да ће град Приједор иза оваквих
спортиста и спортских радника и даље
стајати и помагати их у њиховом раду
са дјецом и младима“ казао је Павић.
Изложба Бранка Миљуша поводом
славе Музеја Козаре

Изложба академског сликара Бранка
Миљуша, отворена је поводом крсне
славе Музеја Козаре, Светог Луке.
Представљено је 40-ак Миљушевих
радова и то од првих графика из 50-их
година прошлог вијека, па до посљедње
слике, настале на прошлогодишњој
ликовној колонији, након које је
Миљуш убрзо преминуо. За Музеј
Козаре није било дилеме чиме да
обиљеже крсну славу јер ,по ријечима
директора ове установе
Миленка
Радивојца , Бранко Миљуш није био
само кум, већ и велики пријатељ и
дародавац ове културне установе, којој
је оставио богату збирку својих дјела
која се састоји од 150 графика , слика,
мозаика и других радова.

Бранко Миљуш је имао преко 60
самосталних
и
300
колективних
изложби у земљи и иностранству.
Добитник је више престижних награда,
међу којима су и награда на Првом
октобарском
салону,
Политикина
награда, Велики печат ГК, награда
Питер Лудвиг у Бечу. Ова културна
установа обиљежава крсну славу, св.
Луку већ 21 годину, а наредна година ће
имати јубиларни карактер јер се тад
навршава 60 година рада Музеја.
Галерија’96 –Изложба карикатура
Карикатура да помаже народу да кроз
смијех и препознавање неких ствари
кроз карикатуру лакше прогута оно
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што им се сервира,изјавио је
новинарима у Приједору познати
србијански карикатуриста Душан
Петричић чија је изложба отворена у
Галерији` 96 . Изложбом је обухваћено
70 његових оригиналних и принтаних
карикатура објављиваних у домаћим и
иностраним листовима. Ово је била и
прва изложба од његовог повратка
прије четири године у Србију након
20-годишњег боравка у Канади.

Он је оцијенио да карикатура генерално
у свијету дијели судбину штампаних
медија и да је сада као и ова врста
медија у великој кризи ,али додаје да се
информатичка ера понудити нешто
што ће ићи на руку овој врсти
умјетности.Изложбом је обухваћено и
неколико књига које је он илустровао
,међу којима је највећи број посвећен
дјечијој популацији .
_________________________
Издавач: Град Приједор
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