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ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за април 2010.године
Делегација општине Приједор боравила
у турском граду Маниса

Делегација општине Приједор у којој
су били предсједница
Скупштине
општине Азра Пашалић, замјеник
начелника општине Миленко Ђаковић
и одборница Зинајда
Махмуљин
присуствовали су традиционалном 470.
по реду
међународном
Месир
фестивалу који је одржан у турском
граду Маниса.
Сарадња са овом
општином
на
западу
Турске
успостављена
је на иницијативу
Министарства вањских послова БиХ и
посредством наше амбасаде у Анкари
још 2006. године, а годину касније
резултирала је потписвањем Повеље о
братимљењу ове двије општине.

Предсједница Скупштине општине Азра
Пашалић је потврдила да је приједорска
делегација поред обиласка културних и
историјских знаменитости
овог
братског града имала и низ контаката и
разговора са високим званичницима са
градоначелником Манисе Ценгизом
Ергуном, почасним конзулом БиХ
Кемалом Бајсеком па
и са
предсједником
Турске
Републике
Абдулахом Гулом.
-Разговор су били веома корисни у
циљу продубљивања економске и

културне сарадње наших општина који
ће бити настављени приликом доласка
њихове делегације на свечаности
обиљежавања Дана наше општине 16.
Маја, казала је Пашалићева.
Маниса је град веома богате културе и
традиције, али
је и модеран
индустријски град, а у досадашњим
сусретима и разговорима руководства
ова два града утврђене су многе
додирне тачке и могућности сарадње у
разним
областима,
првенствено
могућност улагања у
привредне
капацитете општине Приједор.
Маниса је смјештена у западној
Анатолији,
а
поред
развијене
пољопривреде, значајан је индустријски
и трговачки центар овог дијела Турске,
те
подручје препознатљиво по
стотинама ендемичних врста цвијећа и
богатом шумском вегетацијом и
љековитом биљу.
Приједор и Крупа на Уни-заједнички рад
на пројекту

Начелници општина Приједор и Крупа
на Уни потписали су 23.априла са
представницима Удружења грађана „
Дон“
споразум о имплементацији
пројекта „ Наш допринос заједници“
који ће се имплементирати на подручју
ове двије општине. Извршни директор
удружења „ Дон“ Муриса Марић
потврдила
је
да
је
ријеч
о
једногодишњем пројекту са циљем
стварања предуслова за учешће грађана
у грађењу заједница по европским
стандардима.
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-Оно што је најважније је да се
пројектом пружа прилика прилика
мјесним заједницма ове двије општине
да кроз заједнички рад допринесу
стварању бољег и квалитетнијег
окружења и јачања улоге грађана у
дурштву, казала је Марићева.
Она је додала да ће се кроз пројекат
осигурати одржив развој мјесних
заједница
Петрово
и
Велико
Паланчиште са подручја приједорске
општине и мјесних заједница Хашани и
Доњи
Дубовик
у
крупској
општини.Укупна вриједност пројекта је
око 30 000 КМ ,а подржавају га
Шведска организација СИДА и „Олоф
Палме центар“ из Сарајева.
Историјски час посвећен Младену
Стојановићу
Поводом 114. годишњице рођења и 68.
годишњице погибије народног хероја др
Младена Стојановића
1.априла је
одржан историјски час и положени
вијенци испред споменика легендарног
партизанског команданта.Вијенце су
положиле делегације СУБНОР-а ,
установа и спортских друштава који
носе име др Младена Стојановића,
Борачке организације ,
општине
Приједор и сусједних поткозарских
општина.
-Младен је био човјек за примјер,
револуционар од најраније младости па
до краја живота, најпопуларнија
личност устанка на Козари, Крајини и
много шире и један од најхрабријих
бораца
и
руководилаца
Народноослободилачке борбе.Зато је
његов је лик остао да живи у сјећању
заједно са славом херојске Козаре, рекао
је присутнима предсједник општинске
организације СУБНОР-а Вељко Родић.
Он је додао да је пред садашњим и
будућим генерацијама задатак да чувају
и
његују
тековине
народноослободилачких
ратова
потакнуте тим неизмјерним херојством.

Потпредсједник Скупштине општине
Приједор др Весна Јелача је обраћајући
се присутнима подсјетила је да је
Младен Стојановић у вријеме погибије,
априла 1942. године, био командант
Другог
козарског
народноослободилачког
одреда
и
начелник Оперативног штаба за
Крајину.
-Младен је и прије погибије постао
легенда, јер су га красили хуманизам,
револуционарни дух, одмјереност и
поштење,
рекла
је
Јелача.
Она је додала и да је велики Младенов
допринос развоју здравства, спорта и
културе
у
предратном
Приједору.Спомен на овог легендарног
јунака Козаре одржава се сваке године
испред
бронзаног
споменика
др
Младена Стојановића, који је дјело
његовог
брата,
вајара
Сретена
Стојановића.
Засједала Скупштина општине
Приједор
Одборници
Скупштине
општине
Приједор усвојили су на засједању
одржаном 15.априла Извјештај о раду
начелника
и
општинске
Административне службе
за 2009.
годину, констатујући да су резултати
тог рада видљиви у свим областима
живота града.
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амбасадору Краљевине Норвешке у БиХ
, Плакете општине Приједор предузећу
„Мира“ а.д.
и
новчане награде
општине Приједор у износу од 1500КМ
Музичкој школи „ Саво Балабан“.Ове
награде ће бити уручене поводом 16.
маја Дана општине Приједор.
Четири од шест предузећа пословало
позитивно
Начелник општине Марко Павић је
истакао да су у претходном периоду
реализовани сви планирани програми и
стратешки планови , а да су при том све
одлуке
доношене
двотрећинском
већином гласова.
-Било ми је задовољство да чујем
похвале, али и сугестије које су
изнијели одборници о раду општинске
администрације , али је чињеница да су
током овог периода нашег рада
створене објективне претпоставке за
даљи развој општине Приједор , казао
је Павић.
Према његовим ријечима, позитивна
оцјена о раду је услиједила и зато што
је
из средње развијених, општина
Приједору сада у рангу развијених, да
се ради по европским стандардима,те да
су многим институцијама и установама
омогућили нормалан рад.
-Оно што је најважније је да смо
направили развојни буџет кроз који смо,
и
у
условима
економске
кризе,стимулисали
пољопривредне
произвођаче,као и оне који се баве
индустријском производњом да би што
више запошљавали, а што је у интересу
грађана, казао је Павић.
Он је додао да се овим потврђује да је у
општини створена повољна клима за
рад привредника, да је Приједор постао
примамљив за стране инвеститоре што
ће се одразити и на даљи напредак у
другим сегментима живота ове локалне
заједнице.
На овом засједању одборници усвојили
су и одлуку о додјели Повеље почасног
грађанина
општине
Приједор

Према подацима Одјељења за привреду
и пољопривреду општине Приједор у
прошлој години су четири од шест
приједорских
јавних
предузећа
позитивно пословали са оствареном
укупном добити од 548 000 КМ. Добит
су остварили предузећа „Топлана „ од
око 432 000 КМ,“ Завод за изградњу
града»“ од 106 000 КМ ,Комунално
предузеће „Комуналне услуге „ од 10
500КМ и Спортска дворана „Младост“
од 103 КМ.У прошлој години приходи
приједорске „Топлане „ били су
у
односу на упоредну 2008. годину већи
за 8%,а расходи мањи за 3%.Приходи
Комуналног предузећа
„Комуналне
услуге „ били су већи за 8% у односу на
2008. годину,док су расходи били већи
за 7%. „Завод за изградњу
града
„Приједор остварио је приходе
за
25,4% мање него у претходној години
,док су расходи били мањи за 26,3%
од
оних
из
упоредне
године.Прошлогодишњи
приходи и
расходи Спортске дворана „Младост“
били су мањи за 12 % ,односно 11% у
односу на упоредну годину. Од два
прошлогодишња губиташа,а укупним
губитком од 485 000 КМ, губитак АД
„Водовода“ износио је око 447 000
КМ,а АД „Градске тржнице“ око 38
000 КМ.
Приходи „ Водовода“ били су за 13
% мањи од остварених прихода у 2008.
години,а његови расходи мањи за 4% .
Приходи „Градске тржнице „ били су
мањи за 10%,а расходи мањи за 4% у
односу на 2008.години.
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У шест приједорских јавних предузећа
прошле године је било запослено 378
радника, од којих највише, 166 у
Комуналном предузећу «Комуналне
услуге» ,а најмање ,односно 9 радника
у Спортској дворани „Младост „ .
Незапосленост проблем и слијепих и
слабовидих лица
Иако Удружење слијепих и слабовидих
лица у Приједору постоји још од 1997.
године њихови чланови, којих према
најновијим подацима има 187 на
подучрју општине,
веома тешко
остварују
своја
основна
људска
права.Предсједник удружења Небојша
Ђукановић потврдио је да је основни
проблем ове категорије запошљавање.
-Не знамо да ли су у питању предрасуде
или не , али наши чланови веома тешко
долазе до сталног запослења, тако да
нас је запослено само троје и то два
физиотерапеута која раде у болници и ја
сам телефониста, рекао је Ђукановић.
Он је додао да породице слијепих и
слабовидих лица не губе наду да ће
доћи и боља времена, те се њихови
чланови
редовно школују, па и
студирају.
-Тренутно имамо седам студената и то
студирају књижевност и социјални рад,
а шта ће с њима даље бити то је за сада
неизвјесно, додаје Ђукановић.
Он истиче да је техника веома
напредовала те да ученици и студенти
уз
скенер и говорни софтвер веома
лако могу да савладају градиво и спреме
испите.
-Цијена једног таквог софтвера је 360
КМ што за неке и нису нека средства,
али за већину наших чланова су лчесто
недостижна па и ту покушавамо да
помогнемо, истиче Ђукановић.
Додаје да нема редовне помоћи
општине, јер се Удружење налази са
4000 КМ годишње на општинском
буџету могли би да ставе кључ у браву.
-Општина нам је додијелила и простор
,а средства која добијамо углавном

користимо да помогнемо старијим
слијепим или слабовидим особама, каже
Ђукановић.
Он додаје и да их забрињава велики
притисак који многи врше на Центар за
социјални рад јер су чули за програм
туђе његе и помоћи и настоје да се у
љега укључе наводећи да би се бринули
о овој категорији становника.
-Многи би у вријеме кризе и недостатка
посла жељели да буду корисници тог
програма и да се брину о слијепим и
слабовидим лицима, а то нама није
потребно
јер сви ми имамо своје
породице и оне који се о нама старају,
тако да су ријетки они којима је помоћ
на такав начин потребна.П итам се
докле би општина, која финансира и
Центар и стигла када би свака слијепа
или слабовида особа имала право на
туђу помоћ и љегу, каже Ђукановић.
Недавно је у приједорском позоришту у
организизацији Удружења слијепих о
слабовидих лица одржана
изложба
радова њихових чланова.
-Жељели смо да покажемо да и слијепа
и слабовида лица могу бити веома
корисни чланови заједнице,а сви наши
суграђани су могли да види разне
предмете које су направила слијепа
лица , али и да чује поезију коју пишу
наши чланови, рекао је Ђукановић.
Приједор постао велико градилиште
Начелник општине Приједор Марко
Павић позвао је грађане Приједора да
имају разумијевања и стрпљења и да се
, будући да су радови на асфалтирању
приједорских улица у пуном јеку и
саобраћајне гужве велике, прилагоде
новонасталој ситуацији.
-Будући да је Приједор од почетка
априла постао велико градилиште и да
предузеће „ Приједор путеви“ изводи
обимне радове на реконструкцији
градских улица и дијела магистралног
пута који пролази кроз подручје наше
општине у дужини од 5 300 метара

__________________________________________________________Opština Prijedor___

______________________________________________________Informator____________
молимо грађане на стрпљење и
разумијевање , поручио је Павић.
Он је додао да од грађана с правом
очекује да се прилагоде новонасталој
ситуацији, поготово што се ове
активности
одвијају
у
интересу
становника општине Приједор јер ће
након што се радови заврше главне
приједорске
саобраћајнице бити
модерне и пружаће знатно боље услове
за одвијање саобраћаја.
Ради се о реконструкцији улице Краља
Петра Првог Ослободиоца
испод
подвожњака
са
реконструкцијом
раскрсница код „ Сатка“ и „Југобанке“ у
дужини од 400 метара, рехабилитацији
магистралног пута М-15 који пролази
кроз град од Тешинића, крај аутобуске
станице и зграде Карингтонка до моста
на Сани у дужини од око два километра
, рехабилитација улице Академика
Јована Рашковића у центру града у
дужини од 450 метара, улице Николе
Пашића и Светосавске у дужини 150
метара односно 400 метара ,Занатске
улице, улице Првог маја и изградњи
једностраног тротоара у Козарској
улици.Пројекат је вриједан 5,4 милиона
КМ који је општина Приједор
кандидовала код Владе РС , за који су
одобрена
средства
из
Развојног
програма РС.
Предвиђено је да радови трају 150 дана
и
очекивани
завршетак
радова
1.септембар, мада се с обзиром на
интензитет радова, њихов завршетак
очекује и прије уговореног рока.
Тренутно се скида постојећи слој
асфалта на поменутим саобраћајницама
и тротоарима, тако да су саобраћајне
гужве велике. Међутим,у очекивању да
се коловози коначно асфалтирају и да са
њих нестану све ударне рупе које су
настале током зиме и да град заблиста у
новом сјају сви визачи показују велико
стрпљење, тако да нема саобраћајних
незгода нити других прекршаја ,
потврђено је из Станице за безбједност
саобраћаја Приједор.

Подстицај запошљавању
Општина Приједор објавила је јавни
позив за додјелу средстава
за
самозапошљавање
и
запошљавање
незапосленим лицима и послодавцима
са подручја ове општине за шта је у
буџету
у
овој
години
укупно
предвиђено 215.000 КМ.За реализацију
пројекта ''Подстицај самозапошљавању''
планирана су бесповратна средства у
износу од 100.000 КМ, а по једном
кориснику биће додјељивано од 3.000
до 8.000 марака.
Осим услова да је пријављено на
евиденцији незапослених Завода за
запошљавање, лице које конкурише за
средства треба да је заинтересовано за
покретање властитог бизниса, што ће,
између
осталих
критеријума,
поткријепити бизнис планом, или да
жели да похађа обуку којом би
учесницима
пројекта
пренијели
специфична знања из области пословног
планирања.
За ова средства може конкурисати само
један члан породичног домаћинства, а
предност при додјели ће имати
корисници опредјељени за регистрацију
производних дјелатности, као и они који
планирају запошљавање већег броја
радника.
За пројекат ''Подстицај запошљавања
младих високообразованих кадрова''
предвиђено је у буџету приједорске
општине 50.000 КМ.
Послодавци по једном запосленом
раднику са високом стручном спремом
могу добити 3.000 КМ бесповратних
средства, 4.000 КМ по запосленом с
звањем магистра и 5.000 КМ за
запошљавање доктора наука.
Трећи пројекат односи се на ''Подстицај
послодавцима за запошљавање нових
радника'', а за њега је планирано 65.000
КМ буџетских средстава.
Послодавци,
који
испуњавају
предвиђене услове, за радника са
ССС,НК, ПК и КВ спремом може
добити 2.000 КМ, 2.500 за ново радно
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мјесто за лице са вишом и ВКВ
спремом, а 3.000 за запошљавање
факултетски образованог кадра.
Осим да су ликвидни и да испуњавају
обавезе по основу јавних прихода,
послодавци
су
обавезни
да
новозапослене раднике задрже у
сталном радном односу најмање двије
године, а у том периоду не могу
смањивати број стално запослених.
Пријаве са траженом документацијом
могу се достављатио до 1. октобра ове
године, односно до утрошка планираног
новца.

Приходи „ Водовода“ били су за 13
% мањи од остварених прихода у 2008.
години,а његови расходи мањи за 4% .
Приходи „Градске тржнице „ били су
мањи за 10%,а расходи мањи за 4% у
односу на 2008.години.У
шест
приједорских јавних предузећа прошле
године
је
било запослено
378
радника, од којих највише, 166 у
предузећу „Комуналне услуге“ ,а
најмање ,односно 9 радника
у
Спортској дворани „Младост „.

Приправници

Од укупно 166 путних прелаза на
жељезничком правцу Добој-Бања ЛукаДобрљин општини Приједор припада
36 прелаза, од којих више од десет нема
адекватну саобраћајну сигнализацију и
као такви нису безбједни за учеснике у
саобраћају.Шеф Одсјека за саобраћај и
паркинге Александар Јефтић потврдио
је да према ранијим подацима од
укупних узрока саобраћајних удеса са
смртним посљедицама преко 38 одсто
отпада на безбједност на овим
пролазима, те да је тај проценат у
посљедње вријеме у опадању, мада је и
даље изражен.
- Приједор је познат по
овој
проблематици , јер овдје више него у
другим
градовима
РС
због
необезбјеђених пружних прелаза имамо
велики број саобраћајних незгода са
смртним посљедицама.Наши пружни
прелази ’тринаеста’ са 13 и Тополик
са 6 погинулих лица ушли су у црну
хронику наше жељезнице, рекао је
Јефтић.
Он је додао је само путем медија
упознат са приједлогом Стручне
комисије „ Жељезница Републике
Српске“ за укидање 27 путних прелаза
на овом жељезничком правцу и да
сумња да би од постојећих 36 прелаза у
Приједору неки био потпуно укинут.
-Мислим да се не ради о укидању тих
прелаза већ да је ова стручна комисија
жељезнице
извршила
преглед

Према подацима Одјељења за привреду
и пољопривреду општине Приједор у
прошлој години су четири од шест
приједорских
јавних
предузећа
позитивно пословали са оствареном
укупном добити од 548 000 КМ.
Добит су остварили
предузећа
„Топлана „ од око 432 000 КМ,“ Завод
за изградњу града»“ од 106 000 КМ
,Комунално предузеће „Комуналне
услуге „ од 10 500КМ и Спортска
дворана „Младост“ од 103 КМ.
У
прошлој
години
приходи
приједорске „Топлане „ били су
у
односу на упоредну 2008. годину већи
за 8%,а расходи мањи за 3%.
Приходи
Комуналног
предузећа
„Комуналне услуге „ били су већи за 8%
у односу на 2008. годину,док су расходи
били већи за 7%.„Завод за изградњу
града „Приједор остварио је приходе
за 25,4% мање него у
претходној
години ,док су расходи били мањи за
26,3% од оних
из упоредне
године.Прошлогодишњи приходи и
расходи Спортске дворана „Младост“
били су мањи за 12 % ,односно 11% у
односу на упоредну годину.
Од два прошлогодишња губиташа,а
укупним губитком од 485 000 КМ,
губитак АД „Водовода“ износио је око
447 000 КМ,а АД „Градске тржнице“
око 38 000 КМ.

Пружни прелази
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постојећих прелаза те утврдила да један
број прелаза не задовољава услове са
аспекта безбједности саобраћаја, а који
су дефинисани законским прописима,
казао је Јефтић.
Да је ситуација крајње озбиљна када је
ријеч о пружним прелазима на подручју
општине Приједор, говори податак да
су само два прелаза регулисана
браницима, а остали су нерегулисани.
-Већи број тих прелаза је изграђен за
потребе мјесног становништва и
њиховог бављења пољопривредом , док
се можда на само 5-6 прелаза одвија
путнички саобраћај,рекао је Јефтић.
Он је додао да у наредном периоду
очекује достављање налаза стручне
комисије и утврђивање одређеног рока
до када би општина Приједор, која је у
обавези одржавања околине пружних
прелаза, да све неправилности и
недостатке
уреди
по
важећим
прописима.
-Мислим да ће до укидања путних
прелаза доћи тек ако локална заједница
не испоштује обавезу њиховог уређења
јер је на други начин немогуће провести
мјеру затварања прелаза, додао је
Јефтић.
Он је потврдио да је општина Приједор
до сада у више наврата покретала
иницијативу за боље обиљежавање и
уређење пружног прелаза “тринаеста“ ,
али да до сада није добијала одговор
нити смјернице за даље активности,
тако да добра воља да се ова област
уреди постоји на нивоу локалне
заједнице.
Формирано Удружење воћара
Општина Приједор је добила Удружење
воћара у коме је евидентирано око 150
воћара са подручја приједорске регије.
Воћари се надају да ће уз помоћ
новооснованог удружења доћи до
бољих резултата у свом послу. Они
истичу да нису незадовољни али да би
преко удружења, производња и пласман

воћа на тржиште могли бити много
бољи.
-Као појединци не можемо стићи нигдје
док удружење има правни статус и
може да се јавља на конкурсе и тендере
односно можемо да се појавимо на
тржишту и законски све регулишемо.
Воћарство је посебно погодно за
Поткозарје и велика је шанса за његов
развој на овим просторима, рекао је
воћар Горан Нинић.
Приједорски воћари тренутно већину
својих производа пласирају на овдашње
пијаце или компанијама у Републици
Српској које се баве прерадом воћа.
Општина Приједор повремено помаже
са
одређеним
субвенцијама.
Уз
јединствену базу података коју ће
удружење имати очекивања су велика.
-Циљ нам је да подигнемо свијест
произвођача на виши ниво, да изађемо
на нова тржишта, да покушамо на
подручју општине подићи хладњаче и
сушаре, да нашу робу не продајемо за
мале паре и да се увежемо са осталим
удружењима, истакао је воћар Станко
Мршић.
За развој воћарства из општинског
буџета је предвиђено 30.000 КМ.
-Оснивањем удружења, воћари сада
наступају као заинтересована група
грађана и надам се да ће у најскорије
вријеме
себи
обезбиједити
ново
тржиште и проширити површине под
воћарским производима. Општина је
улагала у нове засаде воћа и то
намјерава радити и у будућности,
потврдила је Татјана Марић, шеф
одсјека за развој пољопривреде у
општини Приједор.
Акција прољећног уређења града
Општина Приједор и ове године у циљу
љепшег изгледа града поред редовних
активности предвиђених Програмом
заједничке
комуналне
потрошње
организује акцију прољетног уређења
града за коју ће бити издвојено око 20
000 КМ. Акција , чији је мото „Љепши
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и чишћи град треба бити брига свих
нас“ обухвата чишћење града, односно
уређење зелених површина око школа,
пословних објеката, стамбених зграда,
улица, тротоара, обала и корита ријека и
других неуређених површина на
подручју општине Приједор.
Општина Приједор ће у склопу ове
акције организовати бесплатан одвоз
прикупљеног отпада у акцијама као и
одвоз кабастог отпада а према
утврђеном
распореду
Комуналног
предузећа. Општина је обезбиједила
10 000 садница цвијећа, 100 украсног
грмља, 40 клупа и 40 корпи, за уређење
школа и мјесних заједница.

Предвиђено је да се у акцију укључе
грађани, мјесне заједнице, власници
пословних простора, школе, омладинске
организације, невладине организације и
заједнице етажних власника и да дају
свој допринос очувању, заштити и
унапређењу
животне
средине,
комуналне и здравствене хигијене,
односно да дају свој допринос љепшем
изгледу града. Акција уређења трајаће
до краја априла.
Отворене обновљене просторије МЗ ПД
-2
У присуству великог броја мјештана
једне од највећих мјесних заједница
Приједор 2
у приградском насељу
Урије
отворене су обновљене
просторије Дома , тачније реновирана
конференцијска сала мјесне заједнице за
шта је општина издвојила око 20 000

КМ.Начелник општине Приједор Марко
Павић који је присуствовао овој
свечаности је истакао да општина
настоји да у свим мјесним заједницама
направе
или
обнове
постојеће
просторије мјесних домова који би били
центри гдје ће се грађани окупљати и
остваривати
своја самоуправљачка
права.
-Ово је сада једна модерна сала коју ће
користити Савјет мјесне заједнице, али
и сви политички субјекти, омладина,
удружења
бораца,
пензионера
и
невладине организације, као и сви
грађани ове мјесне заједнице казао је
Павић додајући да је значај уређења још
већи ако се зна да је ово сједиште
регионалне канцеларије четири мјесне
заједнице и то Чиркин Поље, Горњи
Орловци, Божићи, Паланчиште.
Он је додао да је раније уређен простор
секретара мјесне заједнице, да је сада
обновљен простор од 250 квадрата који
обухвата чајну кухињу, санитарни чвор
и конференцијску салу и да ће ускоро
бити реновирана и велика сала гдје ће се
у знатно бољим условима одвијати
сједнице савјета мјесне заједнице.
Павић је најавио , да ће упркос
економској кризи, општина и ове године
настојати да реализује пројекат санације
сеоских домова и то најприје у мјесним
заједницама Миска Глава, Рашковац и
Брезичани.
Пензионери организовано у бање
Приједорски пензионери ће и ове
године организовано ићи на бањско
лијечење,а њихов десетодневни боравак
финансираће се са 70 одсто из
општинског буџета док ће остатак
трошкова сносити сами пензионери.
Предсједник Удружења пензионера
Слободан Брдар је потврдио да ће од
210 000 КМ колико је у буџету општине
предвиђено за финансирање рада
удружења бити издвојено око 80 000
КМ за ове намјене.
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-На бањско лијечење ће ове године
бити упућено 228 пензионера и то
углавном они лошијег здравља и са
пензијом која не прелази износ од 500
КМ и
који од 2007.године
нису
боравили у бањама, казао је Брдар.
Он је потврдио да ће се евидентирање
заинтересованих пензионера обавити у
мјесним удружењима и да су уговором
дефинисане цијене смјештаја које се
неће мијењати.Цијена десетодневног
боравка у Бањи Врућица Теслић је
500КМ, у Бањи Мљечаници 490 КМ , а
у Бањи Кулаши 475 КМ.За разлику од
ранијих година када су у бање одлазили
током цијеле сезоне , ове године
приједорски пензионери ће у бањама
Српске боравити од 15. маја до 30. јуна.

Симо Брдар рекао је да не познаје
сликара, нити нечије сликарство, које је
толико посвећено теми страдања као
што
је
то
урадио
Миљуш..
-Срећан сам што сам дао велики
допринос историографском приказу
Доње Градине, а Миљуш је годинама
стварао на ту тему и то готово тајио и
тек на мог наговор ове своје радове
изложио у београдској галерији „ Хаос“
2008. године, истакао је Брдар.
Он је додао и да је Миљушеве веома
упечатљиве графике и слике користио
као
илустрације
јасеновачке и
градинске
страве
у
свом
документарном филму ''Градина''.

Изложба Бранка МиљушаПосвећење нестанку
У
приједорском
Музеју
Козаре
отворена је изложба цртежа
Бранка
Миљуша
под називом "Посвећење
нестанку“
коју
је
овај сликар посветио Доњој Градини,
највећем стратишту концентрационог
логора Јасеновац. Изложба садржи 120
цртежа на 19 паноа и пет крстова, као и
документарни дио, фотографије и други
материјал стратишта Градине, мада
опомиње и на свако мјесто људског
страдања.
Градина у мени живи дубоко и ово су
цртежи настали за 50 година мог
стваралаштва ,а који увијек имају
нешто, не стриктно, везано за Градину
већ
за ратиште , за страдање,
пропадање, бомбардовање, за ратове
које су нам понудили из свијета, за
преваспитање људи који немају душе.
Међутим, изабрао сам око 100 цртежа
који
су
јако
лијепо
били
опремљени,обрадио сам пет крстова, ти
цртежи су страшно блиски као да су
настали ту када се то дешавало, када се
ту умирало на велико, рекао је Миљуш.
Називајући
изложбу
''озбиљним
ликовним ексцесом'', музејски савјетник

-Оне су толико монументалне да, не
само умјетнички, него и фактографски,
надилазе и фотографију", истакао је
Брдар.

Директор приједорског Музеја Миленко
Радивојац рекао је да је академски
сликар Бранко Миљуш кум Музеја
Козаре па је било очекивано да се
његова поставка цртежа , као омаж
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______________________________________________________Informator____________
Градини појави и пред приједорском
публиком.

Он је нагласио да се Музеј Козаре овом
изложбом укључује у манифестације
посвећене обиљежавању 65 година од
пробоја логораша из усташког логора
Јасеновац. Радови
које
је
овом
приликом изложио академски сликар
Бранко Миљуш, иначе рођен у
Драготињи, остаће трајно у власништву
Музеја Козаре.
„Лимунација“одушевила
Приједорчане

невољама са којима се суочава, вољан
на друштвене промјене.
Режисер Марко Мисирача је након
представе, а под утицајем добре
реакције публике на представу истакао
да је рано да говори о комплетним
утисцима.
- Али први су показали да су глумци
својим креацијама од самог почетка
публику у потпуности
увели у
представу,јер је она на прави начин
реаговала у току представе, казао је
Мисирача.
У представи
је поред комплетног
глумачког ансамбла
приједорског
позоришта
наступило
и
више
бањалучких глумаца.„Лимунација“ је
била трећа премијерна представа у
57.сезони приједорског позоришта, а
она је прва представа коју је ова
позоришна кућа реализовала у сарадњи
са Центром за информисање и културу
из Козарске Дубице.
_________________________________

У Приједорском позоришту је 27.априла
премијерно изведена драма
„
Лимунација“ по тексту писца Душана
Ковачевића и у режији младог Марка
Мисираче коме је ово дипломска
представа на београдској Академији
драмских умјетности.Ако је судити по
реакцији публике за вријеме и нарочито
након њеног завршетка,када је глумце и
режисера
наградила
заслуженим
дуготрајним аплаузом,представа ће се
дуго
задржати на репертоару ове
позоришне куће.

Издавач: Општина Приједор

Писац је ову драму
по мотивима
приповјетке Стевана Сремца „На селу“
написао прије десет година и у њој се
бави
менталитетом српског човјека
који због страха од новог није унаточ
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