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Замјеник градоначелника Приједора Жарко Ковачевић и
предсједник Скупштине града Мирсад Дуратовић разговарали су
данас у Приједору са потпредсједником ФБиХ Миланом
Дуновићем и послаником у Парламентарној скупштини БиХ
Златаном Бегићем на тему положаја и рјешавања проблема
повратника.

Замјеник градоначелника Жарко Ковачевић је истакао да је град Приједор у протеклој години
издвојио око 500.000 КМ за рјешавање проблема повратничке популације у смислу
инфраструктурних пројеката комуналне и путне инфраструктуре и тако ће се наставити и у
слиједећој години.

" Очекујемо да ће из федералних министарстава доћи више средстава у град Приједор и да ћемо
тиме реализовати више пројеката у слиједећој години", изјавио је Ковачевић новинарима.
Предсједник Скуппштине града Приједора Мирсад Дуратовић, на чију иницијативу је
реаализована посјета ове делегације из Сарајева, појаснио је да је главна тема разговора била
иницијатива која траје већ три мјесеца.
"То је иницијатива предсједника скупштина општина и градова из Републике Српске из реда
повратника, а тиче се издвајања из федералног буџета за подршку повратку у Републику Српску",
истакао је Дуратовић.
Он је додао да је то иницијатива да се на годишњем нивоу 1-2 одсто укупног федералног буџета
издвоји за финансирање и суфинансирање повратка у Републику Српску.
" Добили смо обећања да ће потпредсједник Дуновић са своје стране пдоржати сваку иницијативу
која ће подржати и помоћи повратак како у Републику Српску,а такође и повратак Срба у ФБиХ",
рекао је Дуратовић.
Потпредсједник ФБиХ Милан Дуновић је рекао да је током данашњег разговара у Приједору
покренуто неколико тема, а првенствено је било ријечи о повратничкој популацији како у
Републици Срспкој тако и у ФБиХ.
" Сви знамо са каквим проблемима се повратници сусрећу и оно што сам данас могао видјети је да
град Приједор улаже велике напоре, да се води рачуна о повратничкој популацији и да не постоје
повратничка насеља која немају струју или воду што није баш чест случај у БиХ са повратничким
насељима", рекао је Дуновић.
Он је додао да је било ријечи и о поменутој иницијативи предсједника скупштина општина и
градова да се тражи од владе Федерације да буџетом обезбиједи већа и значајнија средства за
повратнике.
" Надам се да ће се та средства обезбиједити, сада у вријеме када се тај буџет прави, како би
повратничка популација у сарадњи , конкретно, са градом Приједором покренула неке пројекте
које ће људима сигурно значити.", рекао је Дуновић.
Он је додао да се слични пројетки раде и у ентитету ФБиХ и да се нада , када се говори о
Приједору, да је ово тек почетак разговора како би сви становници града Приједора живјели што је
могуће боље.
Гости из Сарајева су обишли нека од повратничких насеља у Приједору како би се увјерили у
стање инфраструктуре као и онога што је град Приједор до сада суфинансирао и помогао повратак у
Приједор.
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