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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за април 2020.године
1.4. У Приједор нема велике
трансмисије -апсолутна контрола
јединог кластера
Предсједник Тима за праћење и
спровођење мјера Републичког штаба за
ванредне ситуације Ненад Стевандић
боравио је у Приједору гдје је о
актуелној ситуацији у овом граду
разговарао
са
градоначелником
Миленком Ђаковићем и члановима
Штаба за ванредне ситуације града
Приједора.

Стевандић се након разговора обратио
медијима те истакао да је наредних 15
дана од виталног значаја за борбу
против заразе вирусом корона, да све
мора
бити
добро
организовано,
координисано и контролисано и да
„нема попуста ни пардона ни за кога“.
Он је појаснио да је у локалним
заједницама кључна сарадња четири
витална система – Градске управе, Дома
здравља,
болнице
и
полиције,
оцјењујући да ови субјекти у Приједору
добро функционишу.

„Прекршиоци треба да се сурово
кажњавају и хватају, јер тренутно
велики проблем за трансмисију су људи
који долазе с вана и који су неозбиљни“,
нагласио је Стевандић.
За Приједор је рекао да се може с пуним
задовољством рећи да овдје нема велике
трансмисије, да је апсолутна контрола
јединог кластера и да више људи излази
из изолације него у другим мјестима.
„Имамо дневне извјештаје из свих
домова здравља и ми тачно знамо
колико се људи обратило у сваком дому
здравља за било које тегобе и радимо то
зато да заштитну опрему и средства
расподијелимо у складу с тим, а не да
нам неко каже да му треба хиљаду
заштитних одијела, а он прегледа 13
пацијената“, истакао је Стевандић.
Он је похвалио рад Дома здравља
Приједор и додао је да међу три
најредовнија дома здравља у Српској
кад је у питању слање извјештаја.
„Радимо апсолутну контролу. Дом
здравља је прва линија одбране, а задња
је болница. И ту кад уђе вирус, у
проблему смо. Зато нам је битно да
имамо максималну координацију и
контролу. И приједорски Дом здравља и
мјере које је предузела Хигијенскоепидемиолошка служба су на завидном
нивоу“, оцијенио је Стевандић.
Он је поручио да је у Приједору
потребно још да се тријажни пункт
измјести изван болнице.
„То је још једино што треба предузети у
циљу боље епидемиолошке заштите“,
додао је Стевандић.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић навео је да је Штаб за ванредне
ситуације града Приједор прву сједницу
у вези са пандемијом одржао 2. марта,
да је од тада у сталном засједању и да је
до сада одржао 18 сједница, доносећи,
проводећи и контролишући и своје
мјере и усвајајући и проводећи све мјере
Републичког
штаба
за
ванредне
ситуације.
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Потписан уговор о модернизацији
уличне расвјете
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и директор фирме „Елнос БЛ“
у Приједору потписали су уговор о
модернизацији јавне расвјете вриједан
5.835.619,65 КМ.
„Ми ћемо по завршетку посла, који ће
трајати пет мјесеци, остварити знатне
уштеде на потрошњи електричне
енергије и на услугама одржавања
расвјетних тијела. Плаћање ће бити у
144 рате. Фирма `Елнос БЛ` улаже своја
основна средства, расвјетна тијела и
посао замјене“, рекао је Ђаковић.
Од уштеде коју ће град остварити, а она
се процјењује и до 60 одсто мање
утрошка струје и мања цијена
одржавања, инвестираће се у нова
расвјетна тијела на подручјима која сада
нису покривена јавном расвјетом.
„Ово је компанија изузетних референци
и сретни смо што смо на крају
тендерског процеса добили ову фирму
да изведе радове. Позивам све грађане
да буду на услузи људима који ће
вршити те послове, јер је то велики
интерес града“, додао је Ђаковић.
Директор „Елноса БЛ“ Александар
Шукало рекао је да је обавеза ове фирме
да у наредних 150 календарских дана
изврши замјену 9.925 старих расвјетних
тијела новим ЛЕД расвјетним тијелима.

„Два бенефита су најважнија: модерна,
поузданија и квалитетнија расвјета и
уштеда финансијске природе јер ће
рачуни за струју по реализацији овог

посла бити знатно мањи“, навео је
Шукало.
Он је додао да је компанија „Елнос БЛ“
дио „Елнос групе“ и да послује у 11
земаља Европе.
„Ми градимо електроенергетске објекте
од Исланда и Шведске, преко Њемачке
до Македоније, али нам је увијек у
фокусу био рад на нашој територији, у
нашем дворишту, у нашој Републици
Српској. Управо је ово један такав
примјер“, истакао је Шукало.
Властито улагање одабраног извођача
износи 5.835.619,65 КМ са урачунатим
ПДВ-ом, а из буџета града инвестиција
ће бити отплаћена извођачу кроз модел
финансирања из уштеде потрошње
електричне енергије.
Потписан уговор за реализацију више
инфраструктурних пројеката
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и директор „Приједорпутева“
Раденко Црногорац потписали су
уговоре за реализацију
више
инфраструктурних пројеката укупне
вриједности 270.000 КМ, а који се
односе на санацију путева, мостова и
пропуста страдалих у поплавама.

„Извршиће се хитна санација путева у
мјесту Керића брдо, Јањића пумпа,
Грабовац-Козарац-Камичани,
затим
изградња моста на Плавинцу и санација
пропуста у Мјесној заједници Буснови“,
изјавио је Ђаковић.
Он је додао да ће бити санирани и
изграђени пропусти у насељима Горњи
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Гаревци, Божићи, Козаруша и Црна
Долина.
„Ради се такође о регулацији корита
Микаревића потока на Свалама и
зацјељивање канала у насељу Чиркин
Поље, те изградњи мостова у Горњем
Јеловцу и реконструкција и санација
пропуста у Јутрогошти“, рекао је он.
Ђаковић је додао да ће у све ове радове
из буџета града Приједора бити
уложено 270. 000 КМ.
„Задовољни смо што су посао добили
Приједорпутеви и очекујемо да ћемо
ове послове завршити у интересу наших
грађана и наставити даље санацију
објеката који су страдали у последњим
поплавама 2019. године“, истакао је он.
Директор предузећа"Приједорпутеви"
Раденко Црногорац објаснио је да је ово
предузеће побиједило на два тендера.
„Један тендер је асфалтирање пута у
Керића брду у дужини од 700 метара, у
насељу Јањића пумпа у дужини од 950
метара и Козарцу у дужини од 800
метара. То су значи три лота једног
тендера, док у другом тендеру имамо
четири лота по разним мјесним
заједницама и углавном се ради о
санацији пропуста, плочастих пропуста,
мостића и трупова пута који су
оштећени у поплавама у ранијем
периоду“, изјавио је Црногорац.
Он је додао да је вриједност једног
тендера око 205.000 КМ, а другог око
65.000.
„Пошто долазимо из сектора грађевине
сматрамо да су инфраструктурни
радови јако битни због очувања
привредне активности и свих других
аспеката живота тако да сматрам да је
ово почетак и уз апел локалним и
републичким властима да дају акценат
на инфраструктурне пројекте који у
многоме могу да побољшају економску
слику заједнице“, истакао је Црногорац.
Потписани уговори за шест пројеката
вриједности готово 190.000 КМ

Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и власник фирме „Унијат М“
Младен Унијат потписали су уговоре за
шест инфраструктурних пројеката
вриједности око 190.000 КМ.
Ђаковић је навео да се ради
о
уговорима за које су успјешно завршени
тендери ,а спадају у инфраструктурне
пројекте и већина је из домена санације
штета од поплава из 2019.године.
Он је додао да су у овом уговору
послови санације друштвених домова
,санације и реконструкције пропуста ,
мостова те регулација корита ријечица
и потока у више приједорских мјесних
заједница.

„Мени је задовољство да је сличне
послове добило више фирми и цијенимо
да ће тако послови бити брже завршени
и стављени у функцију грађанима“,
рекао је Ђаковић.
Директор фирме "Унијат М" Младен
Унијат изјавио је да је ово приједорско
предузеће добило шест лотова на
санацији и реконструкцији друштвених
домова, мостова и пропуста који су
оштећени у поплавама 2019.године.
„Ови пројекти су сада добро дошли када
је криза за посао, криза у нашој
Републици и свијету, тако да овој
фирми која запошљава 75 радника ови
пројекти су добро дошли и ја се овом
приликом захваљујем градоначелнику
на одлуци да се ови пројекти проведу“,
истакао је Унијат.
Потписан уговор са Нискоградњом
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Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић потписао је уговор са
предузећем "Нискоградња Марјановић"
о реконструкцији моста и потпорног
зида у Горњој Ламовитој, у које ће из
градског буџета бити издвојено око
28.340 КМ.

„Ради се о централном мосту у Горњој
Ламовитој који је страдао у поплавама,
али и због великог терета који се туда
превози, и пријетила је опасност да мост
страда. Тако да ово спада у контигент
хитних послова који се морају урадити
у граду Приједору, а у вези је са
последњим поплавама, као и поплавама
из 2014. године“, изјавио је Ђаковић.
Он је додао да је на том подручју било
још неколико догађаја који су имали
облике поплава, али у локалном
сегменту.
„Сутра имамо још један уговор да
потпишемо и са тим ћемо завршити овај
контингент уговора око најважнијих
послова који су хитни на подручју града
Приједора, па ћемо видјети шта чинити
даље“, закључио је Ђаковић.
Једнократне помоћи
Градоначелник
града
Приједора
одобрио је 315 једнократних новчаних
помоћи за ученике средњих школа и
студенте првог циклуса студија.
Једнократна новчана помоћ за ученике
износи 150,00 КМ а за студенте 285,00
КМ.
Закључци о додјели једнократне
материјалне помоћи, ученицима и

студентима којима је иста добрена, биће
достављени на кућне адресе ученика и
студената. Буџетом Града Приједора за
2020.годину за ову намјену планирана
су средства у износу од 80.000,00 КМ.
Потписан уговор за санацију крова
друштвеног дома у Јелићкој
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и директор предузећа „Балкан
коп - Ђурђевак“ доо Бања Лука Сања
Добраш потписали су уговор
о
санацији дијела кровне конструкције
друштвеног дома у селу Јелићка.
„И у овим тешким тренуцима борбе са
вирусом корона град Приједор настоји
завршити послове око низа тендера који
су везани за неодложне послове“, рекао
је градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић након потписивања уговора.

Он је додао да је ово једна битан посао
јер се Градска управа опредијелила да
санира најнеопходније
дијелове
објеката, а то су у овом случају, како је
рекао, кровне конструкције на којима
долази до прокишњавања.
„Очекујем да ће овај посао бити урађен
у складу са пројектом и на вријеме и да
дом у Јелићкој спасимо од пропадања“,
рекао је Ђаковић.
Директор предузећа „Балкан копЂурђевак, Сања Добраш је захвалила
Градској управи што се одлучила за
њихову понуду и изразила спремност
да пројекат одмах реализује додајући да
ће се са радовима одмах стартовати.
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„Можда са радовима почнемо и прије
васкршњих празника. Сав потребан
материјал смо набавили. Углавном ћемо
настојати да посао урадимо у што
краћем року, а можда чак и прије рока“ ,
рекла је Добрашева.
Вриједност овог пројекта је 7 .555,00
КМ без ПДВ-а.

штета од поплава из претходних година
на инфраструктурним објектима.

Отказана „ Златна вила“
На сједници Организационог одбора
19. Фестивала хорова у Приједору, чије
је одржавање раније заказано од 7. до 9.
маја ове године,одлучено је да Фестивал
буде уприличен 2021. године од 7. до 9.
маја 2021. године.
Овогодишње 19. издање Фестивала,
које је требало да окупи хорове из
Пољске, Чешке Републике, Русије,
Словеније и Србије, отказано је због
ширења вируса Цовид-19 у свјетским
размјерама. Учесници
Фестивала
сљедећег маја би требало да буду исти
они које је изабрао Умјетнички савјет
Фестивала, у складу са могућностима и
расположивости хорова.
Потписан уговор са фирмом „ НЕК
03“
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и власник фирме „Нек 03“
Приједор Небојша Крагуљ потписали су
уговор за више инфраструктурних
пројеката укупне вриједности 44.296,02
КМ са ПДВ-ом.
„У овом лоту четири ради се о изградњи
плочастог пропуста у насељу Бишћани,
реконструкција и проширење плочастог
пропуса у Улици Ибрахима Бајрамовића
у Рашковацу, насеље Тринаеста,
санација потпорног зида у насељу
Зецови и реконструкција потпорног
моста у мјесту Горња Пухарска у Улици
Душка Брковић, а на скретању према
Црној Долини“, изјавио је Ђаковић.
Он је додао да је ово био
шести и посљедњи уговор
у
сету
уговора везаних за
санацију

„Ја честитам предузећу које преузима
послове и вјерујем
да
ћемо
на
вријеме добити посао који ће бити
урађен квалитетно“, додао је Ђаковић.
Власник
фирме
„Нек
03“
Небојша Крагуљ рекао је да ова фирма
послује
од 1976.
године
и
да
има лиценцу за нискоградњу, те изразио
наду да ће након овог посла убудуће
добијати и више послова и веће
послове.
Вјерске заједнице
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић уприличио је консултативни
састанак са представницима Српске
православне
цркве
и
Исламске
заједнице у поводу предстојећих
вјерских празника Васкрса и Рамазана, а
у вези са мјерама које су на снази и које
се у строжој форми најављују са
републичког нивоа.
Ђаковић је вјерницима честитао
предстојеће празнике и позвао их да
чувају себе, своје породице и своје
суграђане.
„ Данас смо имали једно савјетовање у
поводу надолазећих вјерских празника и
православних и исламских празника.
Прије свега, свим вјерницима и
православне и исламске вјере желим
сретне долазеће празника и да их у миру
прославе у кругу својих породица и
онако као им вјера налаже“, рекао је
Ђаковић.
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Он је додао да је испред Штаба за
ванредне ситуације града дужан да каже
да позива све вјернике да добор оцијене
ситуацију и мјере које се предузимају у
овој ванредној ситуацији борбе против
епидемије и пандемије вируса короне и
да се не окупљају у прописаним
условима односно да се не окупљају у
већем броју од три човјека која су у
блиским односима, а да сви остали и
они који су присутни држе растојање од
најмање два метра и да се носе
заштитне маске и рукавице.
„ Немојте заборавити на прописане
услове
какви
су
прописани
о
временским ограничењима кретања. Ми
овдје нисмо данас имали дефинисану
ову проблеамтику са републичког нивоа
и вјерујемо да ћемо сутра упутства око
тога“, рекао је Ђаковић.
Асфалтиран пут у Доњој Љубији
У Приједору је асфалтиран дио пута од
Доње Љубије према Миској Глави
дужине 750 метара, а у који је из
градске касе утрошено 70.000 КМ.
Завршетак ових радова на дионици
Кевића брдо обишао је градоначелник
Приједора Миленко Ђаковић који је
изјавио да су у саставу најхитнијих
реконструкција
путева
у
граду
Приједору пројектом дефинисане три
локације за које је завршен и тендер.
„Налазимо се на путу према Шурковцу
и Миској Глави гдје је почетни дио пута
био веома страдао и дуже вријеме је
планиран, и ево данас смо хвала Богу,

дошли на реализацју овог пројекта на
задовољство свих грађана који пролазе
овим дијелом пута, али и на
задовољство свих вјерника који долазе
из многих земаља на поклоњење у
цркви у Шурковцу“, изјавио је Ђаковић.
Он је додао да град финансира
асфалтирање овог пута са 70.000 КМ и
истакао да је он је био најлошији на
потезу од Доње Љубије до Миске Главе.
Предсједник Савјета мјесне заједнице
Доња Љубија, Сулејман Драгановић у
име мјештана захвалио се локалној
власти што је коначно ријешен њихов
дугогодишњи проблем.

„Јер овај пут је од великог значаја
првенствено за ове три мјесне заједнице
Миска Глава, Шурковац и Доња
Љубија, а свакако ће добро доћи и свим
путницима намјерницима, поготово
овима што долазе сваке суботе и
недјеље викендом у цркву у Шурковац.
Ипак долазе људи из разних држава и
било је срамота гледати онакав пут
какав је био прије овога, ово је сада
одлично, ја се захваљујем још једном“,
истакао је Драгановић.
Потписан споразум о изградњу двије
кружне раскрснице
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић
и вршилац дужности
директора
„Путева
Републике
Српске“ Ненад Нешић потписали су
споразум о регулисању међусобних
односа на изградњи двију кружних
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раскрсница
на
магистралним
путевима Приједор - Бањалука
у
Чиркин
Пољу и
Приједор - Нови
Град на Пећанима.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић рекао је да су у споразуму
дотакнута питања шта су обавезе града,
а шта обавезе „Путева“.

„То ћемо данас све дефинисати да би се
овај посао могао урадити што прије.
Град Приједор обавезан је ријешити
имовинске односе, пројекте кружних
раскрсница и још неке елементе и град
ће у максимално кратком року завршити
свој дио посла, а онда очекујемо да ће
`Путеви` извршити свој дио посла“,
навео је Ђаковић.
Вршилац дужности директора „ Путеви
Републике Српске Ненад Нешић је
рекао да је предивђена вриједност та два
кружна тока милион марака, да је
обавеза
„Путева“
да
изабере
најповољнијег извођача радова и да
обезбиједи стручно-технички надзор.
„Поред тога, градоначелника сам
упознао да смо расписали тендер за
избор најповољнијег понуђача за
реконструкцију и рехабилитацију пута
Бањалука – Приједор у износу 22
милиона марака. Сматрамо да је то
једна велика и капитална инвестиција
која ће још брже, боље, квалитетније и
безбједније повезати Бањалуку и
Приједор“, рекао је Нешић новинарима
након потписивања споразума.
Он је додао да је у плану „Путева“ да
ураде и дио регионалног пута према

Бусновима и да ће кредитна средства од
200 милиона марака, за које је ово
предузеће
аплицирало,
бити
распоређено у цијељ Републици Српској
и да се ниједно мјесто неће заобићи.
„Град Приједор има подршку Владе,
јавних установа и институција и
наставићемо улагати у град Приједор
који ће имати своје мјесто које
заслужује с обзиром да се ради о једном
од највећих градова у Републици
Српској“, додао је Нешић.
Потписивању споразума присуствовао
је министар саобраћаја и веза Републике
Српске Ђорђе Поповић који је рекао да
Влада Републике Српске чини све што
је у њеним могућностима да што више
средстава уложи у рехабилитацију и
реконструкцију постојећих праваца, те
подсјетио да је закључен концесиони
уговор за изградњу аутопута од
Бањалуке до Новог Града.
„Ови радови који ће бити изведени на
кружним раскрсницама свакако ће
допринијети да се саобраћај одвија
безбједније и да је проток саобраћаја
знатно
бољи
и
унаприједиће
комуникацију, а и пословно окружење
односно допринијети укупном развоју
града Приједора и ове регије“, додао је
Поповић.
27.4.Скупштина града - Усвојен први
сет мјера за помоћ привреди и
пољопривреди
Одборници Скупштине града Приједора
усвојили су прве мјере којима се
интервенише у пољопривреди и
привреди ради ублажавања посљедица
епидемије вируса корона.
„За пољопривреду је намијењено око
пола милиона марака и око 200.000 КМ
помоћи града за овај сет мјера
привреди, али сигурно ово неће бити
довољно и ми ћемо развојем даље
ситуације се додатно вратити овој
проблематици“, рекао је градоначелник
Приједора
Миленко
Ђаковић
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новинарима у Приједору након сједнице
коју је он иницирао.
Он је нагласио да је пуњење буџета
града у марту износило 80 одсто, а да је
с јучерашњим даном пуњење у априлу
свега 55 одсто, те да је неизвјесно како
ће оно даље ићи у мјесецима који
слиједе.

„Ако буде потребно, морамо потражити
помоћ и кредита и других могућих
извора финансирања да помогнемо
привреди да лакше стартује“, навео је
Ђаковић и подсјетио да је такав
приједлог послао и Привредној комори
Републике Српске – да се осим
интервенција из буџета Републике и
буџета локалних заједница посегне
и додатно за кредитима да се помогне
опоравак привреде.
Шеф
Клуба
одборника
СНСД-а
Далибор Павловић рекао је да овај клуб
припрема сет мјера које би се у
наредном периоду могле разматрати, да
је потребно стопирати инвестиције од
чијег привременог заустављања не би
било штете и да је неопходно
распакивање буџета ради прилагођавња
ситуацији.
„За неке од субвенција предлажемо да
се примјењују за период мај, јуни и
јули, умјесто како је предвиђено за
март, април и мај, будући да је
привредницима можда више потребна
помоћ када покрену дјелатност него
сада када не раде или раде у смањеном
обиму“, навео је Павловић.
Одборник СДА Месуд Трњанин указао
је на пропуст што је за подстицање

физичких
лица
да
се
баве
пољопривредом
предвиђено
субвенционисање
само
сјеменског
материјала и минералних ђубрива, а не
и заштитних средстава.
„Сви ми агроними знамо да без
употребе хербицида нема производње
кукуруза“, истакао је Трњанин.
Он је такође нагласио да постоји и
несклад у условима прописаним за
добијање помоћи гдје је минимална
површина пола хектара, а минимални
износ фискалног рачуна који ће
пољопривредницима бити рефундиран
из буџета града 200 КМ односно 100
КМ.
„Свако ко засијава пет дунума или 0,6
или 0,7 хекатра имаће мање рачуне од
тога износа и неће испунити услове, а
сматрали смо да је то циљна група, јер
су већи произвођачи свакако ослоњени
на друге подстицаје из других нивоа
власти“, додао је Трњанин.
Одборници су усвојили све четири
тачке дневног реда посебне сједнице:
Програм кориштења средстава од
наплаћене накнаде по основу промјене
намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе и закупнине за
пољопривредно земљиште у својини
Републике, Програм суфинансирања
прољетне сјетве, Програм ублажавања
посљедица изазваних вирусом корона
код пословних субјеката и Одлуку о
ослобађању плаћања закупнине за
кориштење пословних простора у
власништву Града и ослобађању
плаћања
комуналних
такса
за
кориштење
простора
на
јавним
површинама.
Од 31 одборника сједници су
присуствовала 22. Сва три одборника
старија од 65 година испоштовала су
забрану кретања.
Нови производни погони у
ЦЕЛПАКУ
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић посјетио је индустријску зону
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Целпак гдје се граде нова производна
постројења и гдје се радови одвијају уз
мања кашњења у односу на планове, али
их епидемиолошка ситуација није
обуставила.
„Многе фирме остају без међународних
уговора и морамо хитно, и локална
заједница и Влада Републике Српске,
размишљати како да дијелове буџета
усмјеримо у помоћ предузећима да
радници не остану без посла и да остану
у фирмама јер ће се тако лакше
наставити
радити када престане
епидемија“,
рекао
је
Ђаковић
новинарима у Приједору.
Он је навео да је Привредној комори
Републике Српске послао приједлоге
мјера Градске управе, будући да
Привредна комора преговара са Владом
Републике Српске, и изразио наду да
одговарајуће мјере буду што прије
донесене.

„Ослободити привреднике обавеза док
криза траје, а оно што уложе буџети у
подршку привредницима процијенити
да, након двије-три године грејс
периода, привреда почне враћати
уложено. То су моја размишљања и ја
поздрављам
активности
у
овој
индустријској зони које ће почети у
наредном периоду.
Директор фирме „Раундлајнер БиХ“
Осман Џамастагић рекао је да овај
њемачки инвеститор гради производну
халу од 1.200 квадратних метара за око
15 радника у три смјене у којој би у јуну
требало
да
почне
производња

специјалних пластичних врећа за
индустријску производњу.
„Њемачки инвеститор планирао је
четири хале у Приједору, а ово је прва и
вриједност ове инвестиције је већа од
милион марака“, навео је Џамастагић.
Младен
Унијат,
власник
фирме
„Унијат-М“
која
изводи
радове
изградње фабрике за „Раундлајнер“
рекао је да је хала у завршној фази
конструкције, да би требало да буде
окончана крајем маја и да је било
застоја од десетак дана због потешкоћа
и застоја у набавци материјала.
Власник фирме „Це-ен-це пауер“
Сабахудин Исламоски рекао је да је
изградња пословне хале од 800
квадратних метара тренутно у застоју,
да неће бити отпуштања радника док
год има новца у буџету фирме и да је
план да се инвестира у це-ен-це машине
за машинску обраду метала и израду
инокс елемената и конструкција.

„Имамо осам радника, имамо и вањске
сараднике, а у наредне двије године
планирамо запослити 20-ак људи“,
додао је Исламоски.
Технички директор фирме „Една
металворкинг“ Миленко Кондић рекао
је да је више од 90 одсто посла
завршено на изградњи нове производне
хале у овој индустријској зони, а да је
преостало да се ураде прикључци за
канализацију, струју и воду за шта се
такође очекује помоћ Градске управе.
„Фирма послује редукованим темпом.
У наредном периоду нећемо отпуштати
раднике. Испуњавамо захтјеве купаца,

__________________________________________________________Grad Prijedor___

______________________________________________________Informator____________
иде извоз, што је најбитније, и плате се
неће мијењати“, навео је Кондић.
Он је додао да фирма сада послује у
инкубатору у Паланчишту, а да се у ову
нову халу планира преселити кроз два
мјесеца гдје ће се проширити сфера и
капацитет пословања и број радника
повећати на 50. „Една металворкинг“
производи челичне елементе за гријање
и врши машинску обраду челичних
елемената.
Обиљежен Међународни дан Рома
У организацији Удружења Рома је,
подјелом хуманитарних пакета с
основним прехрамбеним и хигијенским
потрепштинама, обиљежен Свјетски
дан Рома. Подијељено је 13 пакета које
су добили стари и немоћни, чланови
ромске заједнице. Пакете за Роме, да
на свој дан имају бар мало богатију
трпезу, обезбиједила је градска управа.
У име оних који су их добили захвалио
се
Рамо Салешевић, предсједник
Удружења Рома. Најављује сличну
помоћ и млађим члановима ромске
заједнице,
поготово
вишечланим
породицама.
„Ови пакети ће много значити за ову
ромску популацију , а не треба да
заборавимо ни ове млађе који имају
вишечлане породице . Борићемо се ових
дана да и ова млађа популација уз
помоћ
градске
управе
добије
прехрамбене пакете“, каже Салешевић
који се захвалио Удружењу „Невен“
које им је поклонило 20- так заштитних
маски. Надлежне су позвали да
дезинфикују двије стамбене зграде, у
Рудничкој улици и на Скели, у којим
бораве Роми. Ромска заједница на
подручју Приједора броји око 700
чланова.

Стручни тим из Руске Федерације
обавио је
дезинфекцију у болници
„Доктор
Младен
Стојановић“
у
Приједору.
„Дезинфекција се проводи у приземљу
централног
објекта
гдје
је
поликлинички дио, те у лифтовима, у
холовима на свим спратовима, у
одјељењу за дневну онколошку терапију
и објекту који је предвиђен за
изолацију,
дакле
у
бившој
психијатрији“, рекао је новинарима у
Приједору директор болнице Мирко
Совиљ.
Он је поздравио ову акцију оцијенивши
је значајном јер ће допринијети
сигурности и запослених и пацијената.
„Знамо ми да дезинфекција у једном
акту није завршен посао и ми је
проводимо све вријеме у континуитету,
само се у овим околностима врши
појачано. Они сву опрему која се налази
у амбулантама, све просторе и помоћне
просторе под одређеним притиском
излажу дезинфицијенсу тако да морам
признати да је ово систематичнија и
детаљнија дезинфекција у поређењу с
оном коју ми радимо“, навео је Совиљ.
Он је подсјетио да је приједорску
болницу посјетио и
стручни тим
љекара специјалиста из Русије у којем
су били инфектолог, епидемиолог и
анестезиолог када се разговарало о
протоколу
лијечења,
дефинисању
случаја, условима отпуста и кућној
изолацији, и када су стручњаци из
Русије сагледали организацију и мјере
приједорске болнице и дали одређене
сугестије.
______________________________
Издавач: Град Приједор

Стручни тим из Руске Федерације у
акцији дезинфекције

__________________________________________________________Grad Prijedor___

