______________________________________________________Informator____________

ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за новембар 2020.године
Пакети помоћи за 47 најугроженијих
породица
Челни људи Приједора уручили су
пакете хуманитарне помоћи за четири
социјално угрожене породице, а такву
помоћ добиће укупно 47 породица
захваљујући сарадњи Градске управе и
УСАИД-а
кроз
пројекат
„ПРОБудућност“.

„Желимо им помоћи да стекну основне
услове за живот, а и даље, при
одрастању дјеце, у ономе што је
неопходно да човјек са породицом
преживи“, навео је Ђаковић.
Едис Форић из Рашковца отац је шест
кћерки, од којих четири иду у основну
школу, а двије су још млађе. Незапослен
је и он и супруга, ради за дневнице,
бори се, има једну краву.Мерсиха
Џаферовић из Чејрека живи са
супругом, ослабљеног је вида и
дијабетичар, а обоје су незапослени.
Предсједник Скупштине града Ајдин
Мешић рекао је да је град Приједор
једна од 72 локалне заједнице које
учествују у овом пројекту с циљем да
се помогну вишечлане породице
слабијег материјалнг стања.
Удружење воћара обиљежило
деценију постојања и рада

Помоћ је добила породица Томислава
Ћосића , који је избјегао из Санског
Моста и купио земљу у Горњим
Орловцима гдје је и саградио кућу, али
још нема прикључак струје.
Самохрани је отац сина од 13 година и
кћеркице од три године, а једно дијете
страдало је у саобраћајној незгоди.
Породица живи од дјечијег додатка и
очевих надница. Помоћ је стигла и до
Горана Алексића из Гареваца који живи
са супругом и четворо малољетне дјеце
и није у радном односу.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић рекао је да су ово тешке
породичне ситуације и да се људи боре
за егзистенцију.

Удружење воћара Приједор обиљежило
је десет година постојања и рада.
„Најновије
технологије
и
ми
користимо. Не заостајемо ни тренутка
за воћарима у Италији, Швајцарској,
Њемачкој, само наш народ нема
куповну моћ као они и не можемо
постићи њихове цијене, али по
квалитету смо можда и испред њих“,
рекао је предсједник овог удружења
Младен Марјановић. Он је подсјетио да
је удружење и основано да окупи воћаре
да лакше изађу на тржиште.
„Одатле се изродила и воћарска задруга
која мора бити носилац развоја
воћарства за лакши пласман и лакша
набавку репроматеријала. Доста смо
постигли, али је доста посла и испред
нас“, навео је Марјановић.
Он је додао да удружење броји 80
чланова, да су воћари имали подршку
Градске управе и да се томе надају и
убудуће.
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић рекао је да град већ 15 година
помаже стварање засада, а да су воћари
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од прије десет година организовани и
кроз удружење.
„Град је у сарадњи са Удружењем
воћара покренуо иницијативу да се
формира задруга која је почела са
радом. При крају је пројекат хладњаче
код
Омарске,
у
Нишевићима
капацитета 500 тона, у чему учествује
Градска управа“, додао је Ђаковић.
Јавна
кухиња
Љубија-подршка
Градске управе у набавци средстава
за дезинфекцију
Град Приједор обезбиједио је одређену
количину средстава за дезинфекцију
просторија
јавне
кухиње
у
Љубији.Градоначелник
Приједора
Миленко Ђаковић одобрио је ову
активност и тиме позитивно одговорио
на молбу Агенције локалне демократије
односно Удружења Програм Приједор
који су се обратили за помоћ у
рјешавању овог питања.
У
писму
које
је
на
адресу
градоначелника
стигло
5.новембра
наводи се да је због проблема са
пандемијом корона вируса рад јавне
кухиње доста отежан и знатно
сложенији.
„ Ситуацију додатно отежава и
недостатак средстава за одржавање
хигијене и дезинфекцију“, наводи се у
том писму уз напомену да су, поред
просторија јавне кухиње , у истом
објекту смјештене и просторије Савјета
МЗ , канцеларија Матичног уреда и
канцеларија стручног сарадника за
послове МЗ.
Потписан Меморандум о сарадњи
Потписан Меморандум о сарадњи Града
и Занатско-предузетничког удружења
Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и
предсједник
скупштине
Занатско-предузетничког
удружења
Приједор Дарко Босанчић су потписали
меморандум о сарадњи.

Циљ овог документа је јачање сарадње
градске администрације и привредника,
те проналажење рјешења за што
безболније превазилажење очекиване
кризе узроковане пандемијом вируса
корона.
„Они се боре под овим условима велике
пандемије која је поклопила цијели
свијет, а углавном са градовима,
општинама и владиним институцијама
се настоји наћи рјешење које ће помоћи
и њима у даљем пословању“, рекао је
Ђаковић.
Он је навео да су меморандумом
предвиђени разни бенефити за ову
дјелатност попут субвенција за камате
на кредите за одржавање производње и
пословања, смањења цијена комуналних
услуга, укидање комуналне накнаде за
прву годину пословања.
Предсједник
скупштине
Занатскопредузетничког удружења Приједор
Дарко Босанчић је рекао да је овај
споразум
јако
битан
за
мале
привреднике и занатлије из разлога што
је у тешкој ситуацији пандемије било
мало подршке.
„Сви предузети кораци су повољни за
нас. Почевши од субвенција кредита па
до боље сарадње са градском управом.
Очекујемо да ћемо постићи боље
резултате, те да ћемо кроз кризу проћи
са мање штете него што смо је до сада
трпјели“, изјавио је Босанчић.
Он је навео да ово удужење има око
1.800 активних малих привредника који
од овог споразума очекују бољу
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ситуацију за људе који и воде посао и за
оне који живе од тог посла.
Пластеници
за
20
угрожених породица

социјално

Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић потписао је уговоре са два од
20 корисника, којима су по јавном
позиву додијељени пластеници
са додатном опремом.

Ријеч је о пројекту "Економско
оснаживање социјално и материјално
угрожених особа и младих кроз
производњу поврћа у пластеницима"
вриједном 53.000 КМ, који Градска
управа Приједор већ другу годину
реализује
са
Хуманитарном
организацијом "Муслим Аид" из
Сарајева.
„Корисници ће добити пластеник
површине 100 квадратних метара са
системом за наводњавање, фолију и
саднице за прву сезону. Поред тога биће
организоване стручне едукације из
области пластеничке производње како
би нови корисници стекли потребна
знања и вјештине за обављање ове
производње”, истакао је Ђаковић.
Настављена изградња
повратничким насељима

путева

у

Градоначелник Приједора Миленко
Ђаковић и министар за расељене особе
и избјеглице у Влади Федерације БиХ
Един Рамић пустили су званично у
употребу неколико путних праваца који

су изграђени у повратничким насељима.
Ови пројекти реализовани су у сарадњи
Града Приједора и овог федералног
министарства. Министар Един Рамић је
изјавио новинарима да је ове године
Федерално министарство за расељене
особе и избјеглице
обезбиједило
315.000 КМ за инфраструктурне
пројекте, док за ове пројекте Град даје
40
одсто средстава од укупшне
вриједности пројеката.

„ Заједно са другим пројектима попут
изградње стамбених објеката или
помоћи
привредним
субјектима,
федерално министарство је у Приједор
уложило око милион КМ ове године“ ,
додао је Рамић
Он је похвалио сарадњу са Приједором,
истичући да је , као и друге средине са
јачим буџетом, специфичан по томе што
се заједнички финансирају пројекти
изградње инфраструктуре.
„ Тако је лакше радити, јер кад
удружите средства, можете реализовати
више пројеката. Надам се да ћемо у
наредним годинама више средстава
улагати у подршку запошљавања
младих људи, како би они опстали на
овом подручју“, рекао је Рамић.
Градоначелник Миленко Ђаковић је
истакао да је сарадња са овим
министарством
у
мултиетничкој
средини каква је Приједор, достигла
висок ниво.
„Ово је један од елемената сарадње са
федералним министарством и нашим
грађанима, гдје заједно учествујемо у
финансирању изградње путева. Мислим
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да ћемо тако наставити и даље, јер је
ово неопходан вид сарадње. И грађани
су
задовољни
јер
се
оваквом
расподјелом
средстава,
лакше
финансира више пројеката “ поручио је
Ђаковић.
У мјесној заједници Петрово/Ћела
отворена је дионица пута у мјесту
Бастаси, дужине 1.250 метара, те нови
мост, а у
финансирању радова
учествовали су и мјештани.Отворена је
и дионица пута у Чаракову, дужине
1.250 метара, у којој су грађани
финансирали 60 одсто , а Министарство
и Град по 20 одсто.У Козарцу су
отворене двије реконструисане улице, и
то Омладинска улица и Улица Раде
Кондића. У току су радови на
асфалтирању пута у засеоку Матрићи,
МЗ Трнопољ

такође и другим привредницима,
желимо да пандемија вируса корона
што мање утиче на њихову производњу
и стварање нових вриједности“, рекао
је Ђаковић.
У 2020. години Град је додијелио
подстицајна средства у износу од
359.000 КМ, и то за подстицај за
самозапошљавање незапослених лица
104.000 КМ за регистрацију 30
предузетника,
за
женско
предузетништво
63.000
КМ
за
регистрацију 19 предузетница, за
запошљавање нових радника 176.000
КМ за запошљавање 94 радника, за
запошљавање
високообразованих
кадрова у износу од 9.000 КМ за
запослење 4 радника, те за подршку
увођења стандарда 7.000 КМ код три
привредна субјекта.

Потписани уговори о подстицајима

Ауто-пут

Градоначелник
Миленко
Ђаковић
потписао
је
уговоре
са
седам
послодаваца за додјелу подстицаја за
развој
привредних
субјеката
на
подручју града Приједора.
Циљ овог пројекта који се на подручју
града проводи већ десет година је
унапређење пословног амбијента, развој
економије и предузетништва.

У Приједору је одржано јавно излагање
са расправом на поновљене нацрте
докумената у вези са дионицом аутопута
Приједор
–
Бањалука.
Ријеч је о Плану парцелације за аутопут дионица Бањалука – Приједор на
територији
града
Приједора
по
скраћеном поступку и Извјештају о
стратешкој
процјени
утицаја
на
животну
средину
ауто-пута.
На овом догађају се окупио већи број
мјештана
Козарца,
Камичана
и
Козаруше који су и даље незадовољни
понуђеном
трасом.Разлог
за
незадовољство, кажу мјештани овог
подручја , је исти као и на првој јавној
расправи. Наиме, мјештани поменутих
мјесних заједница не пристају на
одабрану трасу, јер не желе да им се
руше куће и имања.

Градоначелник
Миленко
Ђаковић
истакао је да су подстицајима
обезбијеђена нова радна мјеста за 147
радника.
„Свим привредним субјектима с којима
потписујемо уговор о подстицајима, а
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