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Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик изјавио је
данас у Приједору да је са одговорним људима у овом граду
разговарао о више пројеката који се реализују и који се
планирају, истичући да то нису једини пројекти и да све што се
ради, ради се на добробит грађана.

"Доћи у локалну заједницу као што је Приједор и видјети да постоји брига о инфраструктури,
веома сам понасан на ово што се ради овдје", рекао је Додик новинарима у Приједору након
обиласка радова на реконструкцији Улице мајора Милана Тепића.
Он је подсјетио да је Влада Републике Српске прије двије седмице одобрила три милиона марака
да се подрже инфраструктурни пројекти у овом граду.
"Ја сам данас ту да заједно са својим сарадницима сагледам степен, што кажу војници, готовости и
да у том погледу подржимо и евнтуално отклонимо неке могуће застоје. Задовољан сам овим",

истакао је Додик.
Он је навео да је било ријечи о реконструкцији болнице која ће се започети идуће године, која ће
се планирати у буџету и радити у динамици како је то могуће.
"Причали смо овдје да се ријеши и проблем рибњака Саничани тако што би Влада Републике
Српске - и ја сам се с тиме сложио, преузела стечајни поступак и тиме ријешила дугогодишњи
проблем тог рибњака. Причали смо о отвореним проблемима везано за статус РЖР-а Љубија и
чињеницу да су кроз подјелу добити они добили неки новац и имам намјеру да подржим
оријентацију у којој би се сав тај новац трошио овдје у граду Приједору", нагласио је Додик.
Тиме би се, према његовим ријечима, ријешило неколико проблема.
"Један од основних је то да се изгради један најсавременији вртић који би овдје користио за дјецу
овог града и то је нешто што апсолутно мислим да ће бити готово у идућој години односно биће
ријешено финансирање. Ако томе додате активности ауто-пута и пројекте одбране од великих вода,
апсолутно мислим да је Приједор велико градилиште и да је Градска управа у овом саставу, и
вјерујем и ова која ће доћи послије овога, апсолутно на фону и сарадње са структурама Владе
Републике Српске", поручио је Додик.
Он је додао да ће Основна школа "Петар Кочић" бити укључена у пројекат енергетске
ефикасности.
Вршилац дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове града Драгослав Кабић рекао је да је у Улици мајора
Милана Тепића до сада извршена реконструкција комплетне комуналне инфраструктуре и да је при
крају припрема терена за асфалтирање и изградњу саобраћајнице.
"Овај пројекат је вриједности више од 800.000 КМ. Средства су обезбијеђена градским буџетом и
негдје до 5. децембра ћемо завршити све радове и ова улица ће бити пуштена у рад", навео је Кабић.
Он је подсјетио да је пројекат усклађен са идејним рјешењем реконструкције градског стадиона и
изградњом помоћног терена на градском стадиону тако да ће се уоквирити један амбијент који ће
сигурно уљепшати овај дио града и омогућити нормалну комуникацију.
"Више неће бити проблема са одводом оборинских вода и омогућићемо приступ новоизграђеном
помоћном терену градског стадиона", додао је Кабић.
Раденко Црногорац, директор "Приједорпутева" који изводе радове, реако је да су радови у
завршној фази и да се припрема тампонски слој за израду асфалта.
"Ми очекујемо, ако нас вријеме послужи, у другој половини ове седмице да приступимо
асфалтирању и онда нам остаје уређење тротоара и свих површина које су наслоњене на ову
саобраћајницу, тако да почеткком децембра очекујемо свечано отварање и пуштање саобраћајнице
у рад на задовољство свих грађана који свакодневно користе ову саобраћајницу и паркинг у овој
улици за свакодневне послове", навео је Црногорац.
Он је додао да Приједор има доста саобраћајница, да их је доста запуштено и да се нада да је ово
почетак реконструкције свих озбиљних саобраћајница у Приједору.
Уговор с извођачем радова Градска управа потписала је 23. августа, а радови су почели 6.
септембра.
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