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Градоначелник Приједора Слободан Јавор и министар
унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач обишли су
данас заплављено приједорско насеље Тополик.

Лукач је том приликом изјавио да премијер Републике Српске Радован Вишковић издао налог
"Водама Српске" да хитно започну чишћење, санирање и проширење канала, чиме ће бити
дефинитивно ријешена плављења кућа која се годинама дешавају у овим приједорским насељима.
"Овдје се конкретно ради о једном каналу који већ дуго година није могао да буде очишћен због
потешкоћа са Законом о јавним набавкама и због улагања жалби. То није једини случај. Дешава се
широм Републике Српске да једноставно због опструкција и по питању жалби не можемо на
вријеме да спроведемо процедуре", рекао је Лукач новинарима у Приједору након обиласка
поплављених подручја.

Он је навео да је излијевањем тог канала који годинама није могао да буде очишћен поплављено
скоро стотињак кућа.
"Срећом киша је стала, неће бити баш велике штете, али има кућа које су прилично оштећене. Ту
је и градоначелник који ће свакако помоћи испред Градске управе да се те штете санирају, а и
Влада Републике Српске ће се свакако укључити да помогне овим људима који су претрпјели
штету", поручио је Лукач.
Он каже да су екипе Цивилне заштите на терену да помогну људима којим је ушла вода у куће, као
и стамбене просторе.
Градоначелник Приједора Слободан Јавор изјавио је да су поплаве у насељима око рјечице
Милошевица проблем који је годинама општепознат, да се више извођача борило за тај тендер и да
је ситуација таква већ десетак година.
"Извођач који је прошао на тендеру ући ће у процедуру без чекања законских рокова, с обзиром да
је ситуација алармантна. Значи очекујемо интензиван рад на санацији и уређењу корита ријеке
Милошевице тако да ћемо у неком наредном периоду успјети то санирати", рекао је Јавор
новинарима у Приједору.
Он је поручио мјештанима насеља Врбице и Тополик да се већ данас, захваљујући предсједнику
Владе Републике Српске Радовану Вишковићу, покренула иницијатива за санацију корита ријеке
Милошевице која траје већ годинама.
"Читаву ноћ смо на терену. Обишли смо ове крајеве поплављене. Нажалост, има доста кућа гдје је
вода ушла, поплављених дворишта. Тачно ћемо знати након што комисија коју смо формирали
сачини детаљне записнике. Жао ми је што има доста домаћинстава, што се тиче града и Градске
управе, ми апсолутно стојимо на располагању", додао је Јавор.
Он је потврдио да је од мјештана сазнао да им нису исплаћене штете које су процијењене након
поплава које су ова насеља задесиле и 2019. године.
"Све што буде у градској моћи, мене као градоначелника, ми ћемо изаћи у сусрет и финансијски
помоћи да се санира, да се врати у првобитно стање свако домаћинство, уз подршку, наравно, Владе
Републике Српске", поручио је Јавор.
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