Градоначелник поклонио 10.000 заштитних маски
најугроженијим члановима Удружења пензионера
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Градоначелник Приједора Далибор Павловић данас је у поводу
Свјетског дана здравља посјетио Удружења пензионера града
Приједора и уручио 10.000 заштитних маски намијењених
најугроженијим члановима овог удружења.

"Ово је један скромни допринос да на данашњи дан помогнемо тој категорији наших становника",
рекао је Павловић новинарима.
Он је навео да је у буџету града за 2021. намијењено 250.000 КМ за функционисање Удружења и
за одлазак пензионера на бањско лијечење.
"Мислимо да је то значајна подршка Удружењу и, уколико буде могућности и услова за боље
пуњење буџета, ми смо расположени да тај износ и повећамо. Само хоћемо да наши суграђани који
припадају популацији пензионера виде и схвате да је град Приједор неко ко мисли на њих и неко ко

ће и у наредном периоду бити њима главна и основна подршка", додао је Павловић.
Предсједник Удружења пензионера града Приједора Слободан Брдар рекао је да је ово
најосјетљивија и најугроженија категорија друштва када је у питању пандемија.
" Ви знате да су пензионери популација која је угрожена овом пандемијом и ово ће свакако добро
доћи , али ово није први да градоначелник помаже ову популацију. Ми смо уважени и ове године у
буџету градске администрације са 250.000 КМ. И раније смо били помогнути од господина
Павловића и то нећемо заборавити и нисмо заборавили када је ранија администрација 26.000 КМ
склонила једноставно од Удружења пензионера, не знам из којих разлога, и на захтјев и
амандманско дјеловање господина Павловића то је враћено Удружењу пензионера града
Приједора", изјавио је Брдар.
Он је додао да ова донација значи много и у моралном дијелу јер показује да су пензионери
уважени и поштовани као генерација која је радила и градила овај град и ми смо грасђани овог
града.
"Јесте да наше статусно питање рјешава република и држава, али ми живимо у локалној заједници
гдје 98 одсто права остварујемо", истакао је Брдар.
Удружење пензионера града Приједора тренутно броји 14.718 чланова.
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