Почиње исплата помоћи фризерима, козметичарима,
угоститељима
18.10.2021 - 19.00

У Приједору данас почиње исплата средстава привредним
субјектима за ублажавање посљедица изазваних пандемијом
вируса корона за шта је у буџету града за ову годину предвиђено
200.000 КМ, изјавио је вршилац дужности начелника Одјељења за
привреду и предузетништво града Приједора Раде Росић.

Он је навео да је за ову врсту помоћи израђен правилник, именована комисија и расписан јавни
позив који је био отворен до краја августа и на који је стигло 245 пријава од којих су 232 испуниле
услове, а сви који су испунили услове добиће помоћ чиме ће бити утрошена половина износа
предвиђеног буџетом.
"Средства се додјељују привредним субјектима којима је био забрањен или ограничен рад у овој

години и углавном су то фризери, козметичари и угоститељи. Фиксни дио је 300 КМ по привредном
субјекту, а варијабилни 50 КМ по запосленом раднику", рекао је Росић на конференцији за медије
у Приједору.
Он је нагласио да је ово само један дио средстава која ће из буџета града бити додијељена
привредним субјектима.
"Завршен је јавни позив за додјелу средстава за самозапошљавање, запошљавање нових радника и
за набавку опреме, машина и алата и комисија тренутно обрађује пријаве, а надам се да ћемо крајем
овог или почетком наредног мјесеца вршити исплату и тих средстава", додао је Росић.
Према његовим ријечима, за ове врсте подстицаја намијењено је укупно 300.000 КМ из буџета
града, али да број захтјева ове године знатно премашује тај износ.
"Кроз ребаланс буџета града покушаћемо обезбиједити додатна средства како би обухват био што
већи", истакао је Росић.
Он је најавио да ће бити расписана још два јавна позива за привредне субјекте, и то за
преквалификацију и стручно усавршавање радника и за интернационално повезивање привредних
субјеката, што је раније рађено путем пројеката, а од прошле године се ради у сарадњи са
Агенцијом за економски развој града Приједора "ПРЕДА-ПД" и средњим школама.
"Ова година је била много боља у односу на прошлу годину што се тиче привредних субјеката и
мислим да ћемо покушати да изађемо у сусрет што већем броју њих. Треба напоменути да се ради
анализа стања привреде и предузетништва. Покушаћемо дефинисати сет мјера за унапређење
привреде за наредни период, што укључује и неке нове мјере и подстицаје", нагласио је Росић.
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