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Приједор је данас био домаћин сједнице удружења комуналних
предузећа Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Била је то прилика да се сагледају заједнички проблеми који оптерећују рад ових предузећа, али
разговарао у о законским регулативама и јавним набавкама.
Представник Удружење комуналних дјелатности Републике Српске Александар Врачић изјавио је
новинарима да сва комунална предузећа дијеле сличне проблеме: од опреме до покривености
територија и проблема са законском регулативом.
" Ми смо крајем прошле године потписали један протокол о сарадњи између удружења Републике
Српске и комуналних дјелатности Републике Србије, а циљ и тежња је да се то прошири на регион,
Црну Гору и Федерацију БиХ па и Сјеверну Македонију", рекао је Врачић.
Он је додао да су овакви регионални скупови попут овог у Приједору шанса за размјену искустава
и успостављање чвршће сарадње с циљем лакшег наступа према инвеститорима и европским

фондовима
Директор предузећа "Комуналне услуге", Приједор Далибор Грабеж изразио је задовољство што је
ово предузеће по први пут били домаћини регионалног сусрета партнерских удружења комуналних
предузећа.
"Сам рад комуналних предузећа у једној локалној заједници је огледало рада извршне власти и
градске управе и у бризи о комуналним предузећима требало би да више учествује министарства и
на неки начин се и региони удружују. сутра због потенцијалних инвеститора можда да из еу да се
може заједнички наступати према еу фондовима", истакао је Грабеж.
Сусрету комуналних предузећа Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине присуствовао је и
замјеник градоначелника Приједора Жарко Ковачевић који је изјавио да ће Градска управа на
посебан начин третирати комунална предузећа јер су од посебне важности уз јавне здравствене
установе по значају можда и најбитније за функционисање локалних самоуправа.
" И том смислу желим да дам подршку руководству приједорског комуналног предузећа које
покушава и успијева у великој мјери да заведе ред након година нерада и јавашлука", истакао је
Ковачевић.
Након радног дијела, организован је сајам комуналне опреме и механизације на којем су
представљене фирме из ове области, а разговарано је и о успостављању евентуалне пословне
сарадње.
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