ЗАВРШЕТАК ПРОЈЕКТА „СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ПЛАСТЕНИКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ
СА ПОДРУЧЈА ГРАДА ПРИЈЕДОРА“
Град Приједор је један од 10 партнерских општина/градова који учествује у
реализацији пројекта „Миграције и развој“, који је заједничка иницијатива
Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Владе Швицарске и Развојног
програма Уједињених нација БиХ (УНДП БиХ). Циљеви поменутог пројекта су:
-

-

допринос успостављању повољног окружења за мигранте који су спремни да
промовишу и проактивно подржавају развој земље у релевантним областима
транзиције и друштвено економског напретка на свим институционалним и
друштвеним нивоима и
јачање повјерења, развој комуникације, те анимирање дијаспоре за њихово
активно укључење у социо-економски развој локалне заједнице.

Град Приједор је, у оквиру наведеног пројекта, реализовао развојни пројекат под
називом „Суфинансирање набавке пољопривредне механизације и пластеника за
пољопривредне произвођаче са подручја града Приједора“, чији је основни циљ био
стварање услова за развој пољопривреде у сарадњи са дијаспором, ради обезбјеђења
економске самоодрживости пољопривредних произвођача и унапређења квалитета
живота, као и укључивање дијаспоре у све токове економског, друштвеног и културног
живота града Приједора.
Важно је напоменути да у Интегралној стратегији развоја града Приједора за
период 2014-2024. године, стратешко опредјељење Града Приједора је усмјерено на
економију, запошљавање и развој пољопривреде.
Циљна група Пројекта су били пољопривредни произвођачи, који су
регистровани у АПИФ-у као пољопривредно газдинство (комерцијално или
некомерцијално), те који се баве узгојем музних грла, товне јунади и крупне стоке и
пластеничком производњом поврћа и цвијећа.
Реализацијом пројектних активности изабрано је укупно 60 пољопривредних
произвођача који су исказали потребу за набавком пластеника и механизације, а који
су испуњавали тражене услове.
По окончању поступка јавне набавке, одабира и склапања уговора са
најповољнијим понуђачима, за наведене пољопривредне произвођаче извршена је
набавка:
- 31 мјешаоне сточне хране (капацитета од 300кг)
- 24 пластеника (површине од 100м² са системом за наводњавање) и
- 5 музилица (запремине музне канте од 30 литара).
Средства за реализацију Пројекта су обезбијеђена из сљедећих извора:
- 60% неповратна/грант средства из Фонда за миграције и развој,
- 10% средстава из Буџета Града Приједора и
- 30% лична средства корисника, гдје су средства повратника сматрана
средствима из дијаспоре, док су остали корисници обезбиједили ова средства
у сарадњи са родбином или пријатељима из дијаспоре.
Укупна вриједност реализованог пројекта износи 138.433,01КМ од чега је:
- За набавку и испоруку 31 мјешаоне сточне хране реализовано средстава у
укупном износу од 71.306,82КМ

За набавку, испоруку и монтажу 24 пластеника реализовано средстава у
укупном износу од 62.399,93КМ
- За набавку и испоруку 5 музилица реализовано средстава у укупном износу
од 4.726,26КМ
Реализација 30% средстава пољопривредних произвођача износи 41.529,90КМ и
представља финансијски израз укључивања дијаспоре у виду инвестиција у економске
токове града Приједора, што показује заинтересованост и жељу грађана Приједора, који
живе и раде у иностранству, да се укључе у развој своје локалне заједнице.
Такође, извршена је и евалуација о завршетку пројекта и констатовано је да су
пољопривредни произвођачи веома задовољни резултатима пројекта и набављеном
робом, те да изражавају жељу да се пројекти овакве врсте наставе и у будућем периоду.
-

ZAVRŠETAK PROJEKTA „SUFINANSIRANJE NABAVKE POLJOPRIVREDNE
MEHANIZACIJE I PLASTENIKA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA
PODRUČJA GRADA PRIJEDORA“
Grad Prijedor je jedan od 10 partnerskih opština/gradova koji učestvuje u realizaciji
projekta „Migracije i razvoj“, koji je zajednička inicijativa Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH, Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija BiH (UNDP BiH).
Ciljevi pomenutog projekta su:
-

-

doprinos uspostavljanju povoljnog okruženja za migrante koji su spremni da
promovišu i proaktivno podržavaju razvoj zemlje u relevantnim oblastima tranzicije i
društveno ekonomskog napretka na svim institucionalnim i društvenim nivoima i
jačanje povjerenja, razvoj komunikacije, te animiranje dijaspore za njihovo aktivno
uključenje u socio-ekonomski razvoj lokalne zajednice.

Grad Prijedor je, u okviru navedenog projekta, realizovao razvojni projekat pod
nazivom „Sufinansiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije i plastenika za poljoprivredne
proizvođače sa područja grada Prijedora“, čiji je osnovni cilj bio stvaranje uslova za razvoj
poljoprivrede u saradnji sa dijasporom, radi obezbjeđenja ekonomske samoodrživosti
poljoprivrednih proizvođača i unapređenja kvaliteta života, kao i uključivanje dijaspore u sve
tokove ekonomskog, društvenog i kulturnog života grada Prijedora.
Važno je napomenuti da u Integralnoj strategiji razvoja grada Prijedora za period
2014-2024. godine, strateško opredjeljenje Grada Prijedora je usmjereno na ekonomiju,
zapošljavanje i razvoj poljoprivrede.
Ciljna grupa Projekta su bili poljoprivredni proizvođači, koji su registrovani u APIF-u
kao poljoprivredno gazdinstvo (komercijalno ili nekomercijalno), te koji se bave uzgojem
muznih grla, tovne junadi i krupne stoke i plasteničkom proizvodnjom povrća i cvijeća.
Realizacijom projektnih aktivnosti izabrano je ukupno 60 poljoprivrednih
proizvođača koji su iskazali potrebu za nabavkom plastenika i mehanizacije, a koji su
ispunjavali tražene uslove.
Po okončanju postupka javne nabavke, odabira i sklapanja ugovora sa najpovoljnijim
ponuđačima, za navedene poljoprivredne proizvođače izvršena je nabavka:
- 31 mješaone stočne hrane (kapaciteta od 300kg)
- 24 plastenika (površine od 100m² sa sistemom za navodnjavanje) i
- 5 muzilica (zapremine muzne kante od 30 litara).
Sredstva za realizaciju Projekta su obezbijeđena iz sljedećih izvora:
- 60% nepovratna/grant sredstva iz Fonda za migracije i razvoj,
- 10% sredstava iz Budžeta Grada Prijedora i
- 30% lična sredstva korisnika, gdje su sredstva povratnika smatrana sredstvima iz
dijaspore, dok su ostali korisnici obezbijedili ova sredstva u saradnji sa rodbinom
ili prijateljima iz dijaspore.
Ukupna vrijednost realizovanog projekta iznosi 138.433,01KM od čega je:
- Za nabavku i isporuku 31 mješaone stočne hrane realizovano sredstava u ukupnom
iznosu od 71.306,82KM
- Za nabavku, isporuku i montažu 24 plastenika realizovano sredstava u ukupnom
iznosu od 62.399,93KM
- Za nabavku i isporuku 5 muzilica realizovano sredstava u ukupnom iznosu od
4.726,26KM

Realizacija 30% sredstava poljoprivrednih proizvođača iznosi 41.529,90KM i
predstavlja finansijski izraz uključivanja dijaspore u vidu investicija u ekonomske tokove
grada Prijedora, što pokazuje zainteresovanost i želju građana Prijedora, koji žive i rade u
inostranstvu, da se uključe u razvoj svoje lokalne zajednice.
Takođe, izvršena je i evaluacija o završetku projekta i konstatovano je da su
poljoprivredni proizvođači veoma zadovoljni rezultatima projekta i nabavljenom robom, te da
izražavaju želju da se projekti ovakve vrste nastave i u budućem periodu.

