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У Индустријској зони "Целпак" положен је камен темељац за
изградњу новог погона, у којем ће бити смјештена фирма "Една
Металворкинг".

Ово предузеће у потпуности је извозно оријентисано, а тренутно запошљава 30 радника. Отварањем
новог погона прошириће производњу и повећати број запослених, тврди Медина Рахман, директор
фирме.
Реализацијом овог пројекта запослићемо додатних 10 радника. Проширићемо продају наших
производа, не само на Њемачко тржиште, већ и на друге земље Европске уније - додала је она.
Завршетак радова, који ће се изводити у двије фазе, планиран је до краја године. Погон ће
заузимати површину од 1.500 метара квадратних. Градоначелник Миленко Ђаковић, истиче да је
"Една Металворкинг" прави примјер успјешног пословања, те да подршка града у изградњи новог

погона није изостала.
"У приземљу ће бити радионице са машинама и радницима, а на спрату ће бити административне
просторије. У другој фази ће доградити још један и преселиће се овдје из Пословног инкубатора додао је Ђаковић.
Он је додао да је ово предузеће почело производњу у пословном инкубатору прије три године са
три радника,а да је данас у прилици да у пословној зони гради свој погон.
" То се потпуно уклапа у причу Стратегије развоја града Приједора и о томе да ћемо помоћи
нашим предузећима да се развијају", истакао је Ђаковић и додао да је ово четврто предузеће које
ће правити своје погоне, а план је најмање њих осам да се граде ове године у граду Приједору.
Вриједност инвестиције је око 1.000.000 КМ. Основна дјелатност предузећа је производња
подстаница за гријање.
Након ове свечаности , градоначелник је обишао и радове на уређењу саобраћајнице између
Тржног центра Робот и Градског стадиона. Ријеч је о асфалтирању улице у дужини од око 215
метара, те уређењу паркинг простора са 35 паркинг мјеста , као и платоа испред трибина стадиона.
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