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Нови мостарски градоначелник Марио Кордић оцијенио је у сриједу да ће се у свом мандату више
бавити темама које су важне за свакодневни живот грађана, а мање политичким тема те још једном
поновио да ће бити градоначелник свих грађана Мостара.
Сматра као је пред њим и Градским вијећем јако пуно посла јер су се, како каже, у протеклих 12
година нагомилали многобројни проблеми, од депонија, преко колектора, до паркинга и водовода.
- Идемо направити један неw деал за Мостар, односно покренути све оно што стоји свих ових
година. У принципу о свим пројектима, попут Уборка, колектора, водовода, паркинга говорили смо
у предизборној кампањи. С обзиром на то да Мостар задњих 12 година нема Градско вијеће и да су
се све те теме и проблеми накупили, мислим да ћемо направити један шири консензус у вијећу и
расподијелит се, како би све те теме, у једном тренутку биле отворене - казао је Кордић у изјави за
Фену и додао да ће се оформити радни тимови који ће се бавити свим наведеним проблемима јер,
наглашава, Мостар нема тај луксуз да развлачи те проблеме и појединачно их рјешава.
Поред тога, истакнуо је како ће покушати више мицати политичке теме, а свакодневно наметати
комуналне теме и теме које су битне за живот грађана Мостара.
Када су питању измјене Статута Града Мостара, казао је како се он, дефинитивно, што прије мора
мијењати.
- Годинама се мучимо због Статута и то се видјело и око избора градоначелника што је изазвао
некакву нервозу у граду, а националне тензије су се почеле поновно дизати - оцијенио је Кордић и
нагласио да Статут добрим дијелом није усклађен ни с правним актима који су се накнадно
доносили у БиХ.

Сматра, како се, ипак, томе мора пажљиво приступити.
- Требамо изнаћи најбоље рјешење с партнерима које имамо у Градском вијећу као бисмо сутра
имали један врхунски статут који неће бити двосмислен - нагласио је.
Говорећи о привлачењу инвестиција, отварању нових радних мјеста, и задржавању младих у граду,
на што је, уосталом, стављао нагласак у својој предизборној кампањи, први човјек Мостара казао је
да се већ ради на конкретним стварима како би се отворила нова радна мјеста, попут отварања
индустријских зона у околици града и пословних инкубатора.
Уз то, истиче Кордић, радит ће се на спуштању парафискалних намета фирмама, омогућавању
њиховог лакшег отварања, а дават ће се и потицаји за отварање фирми и прва запошљавања.
- И даље сам мишљења да све ово о чему причамо, попут паркинга и љепшег живота у граду, нема
никаквог смисла ако нам људи оду из Мостара, а да би остали, првенствено се морамо бавити
отварањем нових радних мјеста - наглашава мостарски градоначелник.
Што се тиче реорганизације Градске управе, истакнуо је да ће се у сваком случају ићи у
реорганизацију и да је споменута управа сада поприлично гломазна.
- Тренутно је у њој запослено око 500 особа, што је дупло више у односу на локалне самоуправе у
свијету, тако да ће се у сваком случају ићи у реорганизацију - оцијенио је Кордић.[нбсп]
Упитан како грађанима вратити повјерење у институције, рекао је да ће информатизација свих
процеса у Градској управа и њезина транспарентности врло брзо вратити повјерење људи у
институције.
Када је у питању сарадња с вијећницима из других странака, нагласио је како се 'иза кулиса већ
ствара једна фина и добра атмосфера заједничке сарадње'.
- Често ме питању с киме ћемо ићи у коалицију. Мислим да би добро било за Град и све одлуке које
доносимо, да немамо неку чврсту коалицију већ да идемо од пројекта до пројекта и тражимо
консензус у Градском вијећу. Можда ћемо тако ићи мало спорије, али ће одлуке засигурно бити
квалитетније, ако се буду консензусом доносиле - закључио је нови мостарски градоначелник.
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