Почело прикључивање потрошача на систем Црно врело
19.10.2021 - 14.00

У селу Јелићка код Приједора данас је пуштен у функцију
водовод из система Црно врело за 60 домаћинстава, а укупно око
хиљаду прикључака у сеима Јелићка, Градина, Криваја и Марићка
требало би да буде завршено у року од 15 дана.

Директор "Водовода" Приједор Владо Рељић изјавио је новинарима да је укупна вриједност
инвестиције већа од 16 милиона КМ и да су радови извођени у три фазе.
"Ово су данас први прикључци са Црног врела. Бањалука већ годину, годину и по је кренула са
ширењем и изградњом својих објеката и пумпних станица и резервоара и укључењем неких старих
мрежа у неким својим селима и насељеним мјестима. Ово је један нови водовод изграђен од
почетка до краја, врло модеран са свим технолошким рјешењима која постоје и на западу тако да
смо поносни на то", рекао је Рељић.

Он је изразио задовољство што се послије много година чекања дочекао дан да се прикључе
потрошачи на овај водоводни систем Црно врело који је везан и за 2008. годину и почетак
реализације "СЕКО" пројекта са Владом Швајцарске.
"Прва фаза је примарна водоводна мрежа рађена у сарадњи са градом Бањалука и то 60 одсто
Бањалука и 40 одсто Приједор. И ту се ради о основним објектима, довођење цјевовода, фабрика
воде, резервоар од 500 кубика и све што иде уз то и цјевовод од 22 километра. Паралално с тим су
извођени приједорски објекти основне конфигурације. То су двије пумпне станице, Јелићка и
Нишевићи, и два резервоара - Јелићка од 500 кубика и Горња Ламовита од 1.000 кубика који су
завршен прије шест - седам година", навео је Рељић.
Он је појаснио да су послије услиједили радови на секундарној водоводној мрежи укупне дужине
око 260 километара, а да ја на крају дошла ова терцијарна водоводна мрежа са око 60 километара.
"Укупно у зони обухвата овог водоводног система је 4.200 разних објеката. Од тога у плану у овој
фази је до три хиљаде. Има око 2.800 пријављених грађана и највећи дио њих је потписао уговоре",
додао је Рељић.
Вршилац дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове града Приједора Драгослав Кабић рекао је да се данас улази
у финализацију пројекта водоснабдијевања Црно врело и да је то сигурно најважнији
инфраструктурни пројекат од како постоје ова насеља.
"Посљедњих година они су ушли у проблеме јер овдје бунари пресушују, у њиховим локалним
сеоским водоводима нема довољно воде, разне деструкције земљишта су то условиле и завршетком
овог пројекта ми ћемо омогућити нормално водоснабдијевање свим становницима, што је од
изузетне важности за овај крај", нагласио је Кабић.
Он је потврдио да је пројекат водоснабдијевања за Велико Паланчиште кандидован Влади
Републике Српске и према финансијским институцијама међу којима је и Европска инвестициона
банка.
"Град би био суфинансијер и очекујемо одговор. Овај пројекат захтијева учешће грађана, али ми
ћемо видјети да то буду неки минималн трошкови за грађане", додао је Кабић.
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