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Реконструисана Улица мајора Милана Тепића отворена је данас
за саобраћај

Замјеник градоначелника Приједора Жарко Ковачевић изјавио је да је реконструкција ове
саобраћајнице у центру града капитални пројекат на задовољство свих грађана Приједора.
"Ово је нешто што смо почели радити прије три мјесеца и поновићу опет ово није предизборна
кампања. Није разлог то него смо ово урадили зато што смо то требали урадити давно", рекао је
Ковачевић.
Он је подсјетио да је вриједност радова нешто више од 800.000 КМ и да је инвестиција
обухватила замјену канализационе и водоводне мреже, свих инсталација, реконструкцију носећег
асфалтног слоја и дрворед.
Начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинскостамбене послове Драгослав Кабић рекао је да је остало још неких детаља које треба завршити

попут екстеријера око саобраћајнице и расвјете.
"И то ће бити за неких 10-15 дана. Остаје нам још неких ситних детаља, али смо одлучили да данас
отворимо улицу из разлога, ево, долази нам вријеме новогодишњих и божићних празника,
очекујемо велики прилив дијаспоре и желимо да омогућимо нормално функционисање саобраћаја у
овом дијелу града", навео је Кабић.
Он је подсјетио да је ово први сегмент пројеката које је Градска управа планирала и да слиједе
реконструкција градског стадиона и израда помоћног терена, реконструкција улице Митрополита
Петра Зимоњића, изградња вртића у насељу Пећани , изградња приступне саобраћајнице до вртића
и изградња гараже са 560 паркинг мјеста на платоу код рудничких зграда.
"Не бих баратао цифрама. Ми имамо појединачно, отприлике, сад, по неком идејном рјешењу,
вриједност ове гараже је око пет милиона марака, реконструкција улице Митрополита Петра
Зимоњића око 50.000 КМ, изградња вртића око 300.000 КМ. Значи, то ће бити средства која ћемо
ми кандидовати и у буџет града и према Влади Републике Српске да нам она помогне у оним
дијеловима гдје не може градски буџет издржати сам", додао је Кабић.
Раденко Црногорац, директор предузећа "Приједорпутеви" које је изводило радове, рекао је да се
радило у септембру, октобру и новембру када се очекивало лошије вријеме, а да је упркос томе
испоштован уговорени рок од 90 дана.
"У сарадњи са Градском управом Приједор данас пуштамо саобраћај и отварамо паркинге у овој
улици. Остали су још неки детаљи којиће се радити у зонама тротоара и ми ћемо то завршити у
наредних пар дана и комплетирати све детаље на овој улици", додао је Црногорац.
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