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ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР
_________________________________________

ИНФОРМАТОР
Издање за фебруар 2021.године
Састанак са деканом Рударског
факултета
Градоначелник Далибор Павловић и
његов замјеник, Жарко Ковачевић,
одржали су састанак са Владимиром
Малбашићем,
деканом
Рударског
факултета Приједора, Универзитета у
Бањој Луци.

Теме радног састанка биле су стање,
потребе
и
перспектива
високог
образовања
у
граду
Приједору,
минерални ресурси града, као и
приједлози развоја привредних праваца
у
Приједору.
Градоначелник
се
захвалио декану Рударског факултета
јер се ставио на располагање Граду и
изразио жељу са даљом сарадњом, у
циљу просперитета.

Градоначелник Приједора Далибор
Павловић рекао је да је буџет
припреман за ово засједање, али да су у
почели пристизати рачуни за радове
изведене у претходном периоду.
„Радови се односе на предизборну
кампању, неки од уговора су потписани
и након избора и има више уговора са
већом сумом новца. Један дио тих
уговора је реализован и чекамо фактуре,
а додатни разлог је што чекамо и
сагласност Министарства финансија
Републике Српске“, рекао је Павловић у
обраћању одборницима.
Он је најавио да се процедура доношења
буџета наставља и да ће нацрт бити
достављен одборницима седам дана
прије засједања како би имали времена
припремити се за сједницу.
Предсједник
Скупштине
града
Приједора Мирсад Дуратовић затражио
је од одборника да се писаном
сагласношћу изјасне да, ко год је у
могућности, материјале за скупштинске
сједнице
примају
искључиво
у
електронској форми, чиме би се
направиле
знатне
уштеде
на
трошковима штампања.
Одборници су потом усвојили програм
рада Скупштине за 2021. годину те
утврдили пореску стопу за опорезивање
непокретности у 2021. години у висини
од 0,18 одсто, а за опорезивање
непокретности у којима се непосредно
обавља производна дјелатност у висини
од 0,10 одсто.Обје основице на нивоу су
прошлогодишњих.

Одржана 2.сједница Скупштине града
Нацрт буџета града Приједора за ову
годину повучен је са 2,сједнице
Скупштине града Приједора.
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Градоначелник Приједора Далибор
Павловић најавио је разговоре с
привредницима о могућности смањења
стопе за производне дјелатности,
будући да је усвојених 0,10 одсто
законски максимум и будући да би то
смањење могло бити једна од мјера
ублажавања негативних посљедица
пандемије.Одборници су једногласно
именовали и радна тијела Скупштине
града Приједора, са изузетком комисије
за младе, с обзиром да није било
сагласности за именовање вањских
чланова те комисије. Усвојена је одлука
о избору приоритетних области за
финансирање пројеката удружења и
фондација у 2021. години. По тој
одлуци, из градског буџета у овој
години суфинансираће се пројекти из 12
приоритетних области: запошљавање,
социјална
заштита,
култура,
образовање,
јачање
демократског
друштва, људска права, развој спорта,
екологија, здравство, туризам, привреда
и пољопривреда. За вршиоца дужности
начелника Одјељења за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
града Приједора на период до 90 дана
именован је Драгослав Кабић, будући да
је то једино одјељење Градаске управе
за које није именован руководилац на
првој сједници новог сазива одржаној
30. децембра прошле године.
Са дневног реда повучен је приједлог
одлуке о одобравању 1.250.000 КМ
субвенције приједорској „Топлани“ за
измирење кредитних обавеза према
ЕБРД-у у овој години.
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић најавио је да ће се одборици
овој тачки вратити на једној од
наредних сједница, да се на то неће дуго
чекати и да је неопходно још
информација да би се ова тачка
квалитетно размотрила и о њој
одлучило.
„Без подршке града, ово предузеће не
може опстати. Ако не платимо, нема
гријања, ако платимо, толико нећемо

уштедјети у буџету за све грађане, а ово
ће се односити само на кориснике
гријања. То је танка линија по којој
идем и ја, али и сви ви одборници“,
поручио је Павловић.
Одборници Скупштине града Приједора
су именовали Милорада Радића за
вршиоца дужности директора Центра за
социјални рад, а Александра Дрљачу за
вршиоца дужности директора Агенције
за економски развој града Приједора
„ПРЕДА-ПД“.Оба мандата су на период
до 90 дана.
Претходно су одборници разријешили
досадашње
вршиоце
дужности
директора ових двију јавних установа
Сенку Родић и Мишу Рељића.
Скупштина је усвојила закључке о
утврђивању двају нацрта просторног
планирања, и то зонинг плана радне
зоне у југиостичном дијелу ужег
урбаног подручја града и измјене дијела
регулационог плана рудника жељезне
руде Омарска, као и сет реферата из
имовинско-правне области.
Стипендије одобрене свим
студентима који су се пријавили на
конкурс
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић изјавио је да су одобрене
стипендије свим студентима који су се
пријавили на конкурс за додјелу
стипендија првог циклуса студија у
академској 2020/2021. години, као
одређени вид помоћи и подршке због
актуелне ситуације изазване пандемијом
вируса корона.
„То је најмање што смо могли учинити
за њих у овим тешким временима. Овим
показујемо да су нам млади људи једна
битна карика без које град не може и да
желимо да што лакше и што успјешније
заврше студије и да једног дана стоје
овдје гдје ја стојим и креирају
будућност града“, рекао је Павловић.
Он је навео да се на конкурс пријавило
260 кандидата, и то 113 по социјалном

__________________________________________________________Grad Prijedor___

______________________________________________________Informator____________
статусу, 91 по дефицитарном занимању
и 56 по успјеху на студију.
„Право на стипендију од њих 260
остварило је 127, а 133 нису испунили
услове из правилника, али сам одлучио
да сви добију стипендије, уважавајући
положај и њих и њихових родитеља.
Сматрали смо да су сви наши студенти
заслужни да добију ту стипендију “,
поручио је Павловић.
Он је најавио да ће у буџету града за
2021. за стипендије бити предвиђено
530.000 КМ и да ће износи стипендија
остати исти као и до сада – 120 КМ за
студенте, а 70 КМ за средњошколце, у
току десет мјесеци.
„ Наша идеја и визија је када буде боље
стање у буџету да повећамо износ тих
стипендија , али то у овом тренутку не
можемо обећати јер не знамо какво ће
бити пуњење у буџету, али у наредном
периоду ћемо видјети да и та издвајања
повећамо“, рекао је Павловић.
Градоначелник организовао пријем
поводом Дана бораца и Дана борачке
организације
На пријему су били представници
Борачке органиазције , Организације
породица погинулих и заробљених
бораца и несталих цивила,СУБНОР-а,
резервних војних старјешина, те
Министарства унутрашњих послова и
Трећег Република Српска пука.
Павловић је након пријема изјавио да
су разговори вођени о проблемима и
потребама које имају и што град може
урадити да им олакша функционисање.
„ Градска управа на челу са мном је
јасно
опредијељена
да
борачку
популацију стави на мјесто које
заслужује и да јој помогне“ рекао је
Павловић.
Он је додао да је град до сада помагао и
имао одличне односе са борачким
категоријама и да ће тако бити и у
наредном периоду.
„ У буџету за 2021 годину планирана су
средства за организације које се баве

проблематиком борачких категорија.
Колики је значај борачке популације и
борачких организација не треба посебно
истицати и говорити довољно је рећи да
је то популација
која је створила
Републику Српску и која кроз ове
организације чува Републику Српску и
након рата и наша обавеза је да
заједничким снагама чувамо Републику
Српску и да њихова имена проносимо
славом кроз наш град“, рекао је
Павловић.
Предсједник Борачке организације
Приједора
Зоран
Предојевић
се
захвалио градоначелнику што је
уприличио пријем за
представнике
удружења и организација из протеклих
ослободилачких ратова, а поводом Дана
бораца Републике Српске
и Дана
борачке организације.
„У Приједору смо увијек били
јединствени када се радило о било
каквим манифестацијама и породице
погинулих , СУБНОР, војска и полиција
су
заједно
организовали
све
манифестацје које помињу историјске
чињенице из ослободилачких ратова“,
рекао је Предојевић.

Он је додао да се нада ће и убудуће
заједно са представницима локалне
самоуправе наставити сарадњу.
„ Какви су нам први утисци , вјерујем да
нема разлога да тако и не буде и да ту
сарадњу наставимо и побољшамо“,
рекао је Предојевић.
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Предсједница Организације породица
заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила Здравка Карлица је
изјавила да жели да нагласи да ове
организације проистекле из рата имају
у Приједору веома добар однос и да
заједнички обиљежавају све битне
датуме.
„Драго ми је да ће се наставити сарадња
и нашем новом градоначелнику желим
пуно успјеха и да нам сарадња буде
корисна и дуготрајна“, казала је
Карлица.
Градоначелник разговарао је са
представницима Републичког
секретаријата за расељена лица и
миграције
Павловић је новинарима појаснио да су
разговори вођени
о двије зграде
социјалног
становања
у
насељу
Рашковац у Приједору и о корацима
које град треба да предузме да би
почело усељавање корисника.
„Све што је неопходно град ће урадити
у што скоријем року и идемо у правцу
да се то завршава“, рекао је Павловић
новинарима након обиласка ових
зграда.

Он је оцијенио да су обавезе града у
протеклом
периоду
прилично
реализоване, а оне које нису биће
завршене крајем марта и почетком
априла.

„Лично нисам задовољан избором
локације, јер знамо да је ово плавно
подручје, и нисам задовољан начином
пројектовања гријања на чврста горива,
што је нелогично у данашње вријеме.
Проблем је одлагање тог дрвета и
питање је ко ће физички вршити
гријање“, истакао је Павловић.
Он сматра да је ове зграде требало
правити ближе насељу Пећани гдје су се
могле
прикључити
на
систем
централног гријања.
„То су проблеми који ће се, плашим се,
појавити у наредном периоду, али то
није до инвеститора ни људи из
Секретаријата, него је то одлука
Градске управе у то вријеме“, додао је
Павловић.
Помоћник директора за обнову и
градњу у Републичком секретаријату за
расељена лица и миграције при Влади
Републике Српске Драган Јуричевић
рекао је да је зграда од 32 стана из
Регионалног
стамбеног
програма
/РСШ/ спремна за усељење.
„Чекао се само енергетски сертификат
који смо сада добили и сад смо у фази
ревизије корисника и у кратком периоду
биће усељена. Ту долазе корисници који
су се 2012. и 2013. пријавили за
стамбени смјештај типа стан, а не кућа и
вриједност ове зграде је око 1,4 милиона
КМ без ПДВ-а“, подсјетио је Јуричевић.
Он је навео да зграда од 20 станова,
финансирана
кредитом
Владе
Републике Српске ради распуштања
колективног смјештаја и збрињавања
људи којма је још увијек неријешено
стамбено питање, рађена у оквиру ЦЕБ
2 програма и вриједна око 1,1 милион
КМ са опремање.
„У фази је опремање, као и уређење
вањског прилаза згради и прикључак на
електро мрежу. Рокови за усељење су
пробијени, али не страшно да се не
може до краја трећег мјесеца“, додао је
Јуручевић.
У згради из ЦЕБ програма корисницима
је обезбијеђен и основни намјештај и
кућански апарати, а Секретаријат, град
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Приједор
и
невладин
сектрор
заједнички су успјели да сличне услове
обезбиједе и за кориснике Регионалног
стамбеног програма.
Град Приједор ће бити дио програма
„ Ритам Европе“
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић и директор телевизијског
програма „ Ритам Европе“ Игор
Карадаревић потписали су уговор према
којем ће град Приједор учестовати у
овом телевизијском програму односно
дјечијем
музичком
такмичењу
осмишљеном у складу са Европском
повељом о учешћу младих у животу на
општинском и регионалном нивоу.

„ Моје велико задовољство је што ћу
упознати дјецу Приједора и што ће они
бити раме уз раме , а захваљујући
градоначелнику Приједора и његовом
тиму људи, уз град Београд, Нови Сад,
Крагујевац, Подгорицу, Бијељину, али
остале градове региона Ларнаку,
Лимасол или Никозију
који ће
учествовати у највећем телевизијском
пројекту овога типа у Европи који
подржавају амбасадори земаља Европе
и ЕУ “, рекао је Карадаревић.
Он је додао да је овај телевизијски
програм намијењен дјеци узраста од 1420 година.
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић је потврдио да је потписан

уговор са представницима програма „
Ритам Европе“ и да су договорени
услови под којима ће град Приједор
учествовати у овом еминентном
програму.
„ Оно што је најбитније у свему томе је
да ћемо представити приједорске младе
таленте и то ће бити прилика да се
докажу и прикажу на овако престижном
такмичењу и на медијима широм
Европе међу десет земаља . Овим ћемо
показати оно што имамо најбоље у
граду, а то су наша дјеца и омладина и
оно што наш град има, а то су природне
љепоте којима Приједор располаже“,
рекао је Павловић.
Он је додао да је то оно што је наша
мисија и визијан да до одржавања овог
такмичења наредних мјесеци угостимо
људе који се баве овим програмом, да
изаберемо најбоље од најбољих који би
нас представљали на овом такмичењу.
„ Ако они, а надам се да хоће, остваре
побједу , имаће прилику да путују у
земљу из које су пјевали пјесму како
би упознали ту земљу. Пуно је тих идеја
које су нам овдје предложене и заиста
желимо да учествујемо у пуном
капацитету и стојимо на располагању
прво нашој дјеци, а онда и људима који
су задужени за овај велики пројекат“,
рекао је Павловић.
Градоначелник разговарао са новим
инвеститором у Индустријској зони
Целпак
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић састао се са Радованом
Поповићем,
директором
предузећа
„Каблекс
БХ“
д.о.о.
Лакташи,
Александровац. Предузеће се бави
производњом и продајом кабловске
конфекције
које
ускоро
отвара
издвојену јединицу у Индустријској
зони Целпак.
Предузеће је дио групације са
сједиштем у Словенији. Ова компанија
има 12 фабрика у више земаља Европе.
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У Словенији 3, Републици Српској
једну, у Србији једну, потом у Пољској,
Румунији, Мађарској, Турској и Кини, а
у Њемачкој посједују централно
складиште, гдје постоји и додатно
сједиште због контаката са њемачким и
другим
европским
компанијама.
Предузеће ради дијелове за еминентне
компаније Бош, Милер, Електролукс,
Штил, те посредно дијелове за
аутоиндустрију за БМВ, Ауди и
Мерцедес.

У Лакташима предузеће има укупно 435
радника.Предузеће је у фази припреме
простора у индустријској зони Целпак.
30 радника из Приједора већ обавља
обуку у Лакташима. План предузећа је
да средином марта пусти у погон
машине у Приједору и почне са радом.
У Приједору је планирано да се раде
дијелови за фирму „Бош“. План је
предузећа да временом прошири своје
дјелатности у Приједору и запосли још
радника.
Градоначелник је изразио захвалност
због отварања погона у Приједору и
могућности
запошљавања
грађана
истичући да је градска администрација
на располагању у смислу подршке и
помоћи
за
отварање,
али
и
функционисање
овог предузећа у
Приједору.
Павловић је нагласио да су врата Града
отворена како овом , тако и свим
будућим инвеститорима.

У посјети Алишићима и Рашковцу
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић и предсједник Скупштине
града Мирсад Дуратовић посјетили су
мјештане мјесних заједница Алишићи и
Рашковац гдје су разговарали о
актуелним
инфраструктурним
проблемима ових дијелова града.
Градоначелник Павловић је изјавио да
намјерава у току године обићи све
мјесне заједнице на територији града
како би се из прве руке упознао са
проблемима мјештана.
„Оно што смо говорили и у кампањи, а
и данас је, да Градска управа мора да се
приближи грађанима, да видимо које су
њихове потребе и да заједнички
рјешавамо проблеме које имају“, рекао
је Павловић новинарима након посјете
мјесној заједници Алишићи.

Он је навео да су Алишићи једна од
најмањих и најудаљенијих мјесних
заједница, а и гранична, будући да се
налази између Приједора и Оштре Луке.
„Овдје
је
углавном
проблем
инфраструктура и то што их никад нико
од претходних власти није дошао да
посјети, а камоли нешто да уради, да им
помогне. Договорили смо конкретне
активности које ћемо провести у
наредном периоду“, додао је Павловић.
Вјерски службеник Исламске заједнице
Хусеин Велић у име мјештана захвалио
се градоначелнику на доласку, рекавши
да је то први пут да један градоначелник
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Приједора дође у ово мјесто, саслуша
мјештане и чује који су њихови
приоритети.
„То су асфалтирање овог пута да се
споји са магистралом, затим насип пута
који иде кроз поље до њихових парцела
на којима ови вриједни људи узгајају
лубеницу и дињу“, навео је Велић.
Градоначелник Павловић је приликом
посјете мјештанима дијела насеља
Рашковац који су често погођени
поплавама изјавио да пројекти које град
има у плану за цјеловиту заштиту од
поплава премашују износ од 65 милиона
марака, што је за један и по пут више од
укупног годишњег буџета града.

„Зато ћемо етапно са `Водама Српске`
покушавати
рјешавати
ову
проблематику на најбољи могући
начин“, рекао је Павловић.
Он је навео да је познато да је у овом
дијелу града проблем брезичанског
моста
који
нема
довољну
водопропусност.
„Видјећемо најприје колика је та
водопропусност и покушати ријешити
прво тај проблем, а при крају је израда
пројекта за заштиту овог дијела града од
поплава гдје се планира један ободни
канал да покушамо заштитити људе
који овдје и раде и привређују“, најавио
је Павловић.
Предсједник Скупштине града Мирсад
Дуратовић изјавио је новинарима да
помоћ коју грађани траже увијек
превазилази
могућности
Градске
управе, али да ће се рјешавати оно што

је ургентно и приоритетно као што је
жељезнички мост у Брезичанима , а у
Алишићима дио макадамског пута и
једног дијела ивичњака односно
пјешачке стазе за дјецу да им се
осигура пут до школе.
„ То је нешто што је Градска управа
требала да уради и ја очекујем да ће
градоначелник урадити оно што је у
његовој моћи да се олакша живот
грађанима Приједора, па тако и
становницима
Алишића
и
овдје
Рашковца и Берека“, изјавио је
Дуратовић.
Избор спортисте 2020.године
Атлетичарка Анастасија Удовичић из
Атлетског клуба "Приједор" најбољи је
спортиста нашег града у 2020. години.
Друго мјесто припало је Огњану
Петровићу из Аеро-клуба "Приједор", а
треће Марији Гњатић из Стонотениског
клуба "Приједор".
- Ово признање није нимало мало.
Ласкава титула, с обзиром да имам 15
година и да сам освојила ову награду.
Претходна година је била тешка,
тренинзи су били обустављени, али
успјела сам остварити завидне резултате
и јако ми је драго због тога. Надам се да
ћу у 2021. години бити још боља поручила је Удовичићева.
- Вицешампион Босне и Херцеговине у
сениорској конкуренцији и то у веома
јакој конкуренцији. То за Анастасију
уопште није мала ствар. И то у једној
тешкој дисциплини, на 800 метара.
Показала је то зимус и прошле године у
вријеме пандемије. И тада је тренирала
и вриједно радила на себи. Све је
показивало да ће она бити шампион и
тако се десило - рекао је Зоран
Радиновић, предсједник Атлетског
клуба "Приједор".
Упркос пандемији вируса корона, наши
спортисти су блистали на спортским
теренима. На њихове резултате поносни
су у Градској управи Приједор.
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- Вечерас је побиједио спорт.
Побиједили су млади људи са својим
спортским резултатима. Заиста морам
да кажем, да сви они који су се
такмичили у 2020. години, која је била
сама по себи тешка, за мене су
побједници - истакао је Далибор
Павловић, градоначелник Приједора.
Градоначелник Далибор Павловић
разговарао
са
Недељком
Чубриловићем
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић је са предсједником Народне
скупштине
Републике
Српске
Недељком Чубриловићем разговарао о
тренутној актуелној ситуацији и
дешавањима у парламенту Српске , али
и о темама које су везан за актуелне
пројекте у нашем граду као што је траса
ауто-пута Бања Лука – Приједор.
„Сви знамо да је усвојен нацрт плана
парцелизације и да је то нешто што ће у
наредном периоду бити у реализацији.
Оно што је јако битно и значајно за град
Приједор је да тај аутопут иде у што
скоријем року да би град Приједор
имао користи од свега тога“, рекао је
Павловић након састанка.
„Разговори
су
вођени
и
о
позиционирању града Приједора у
Републици Српској у ономе што је
неопходно да град уради да би добио
одређену подршку од стране Народне
скупштине Републике Српске и Владе
Републике
Српске.
Исказана
је
заједничка
сарадња
републичког
парламента и града Приједора по свим
питањима која су од великог значаја за
Приједор и ту је подршка неупитна и
оно што смо договорили је да ће
сарадња бити настављена и у наредном
периоду“, нагласио је Павловић.
Предсједник
Народне
скупштине
Републике Српске Недељко Чубриловић
изјавио је да ће сарадња између Владе
Републике Српске, града Приједора и
Народне скупштине Републике Српске
бити на највишем нивоу.

„Пред градом Приједором је једна
озбиљна инвестиција - изградња аутопута, за коју су у Народној скупштини
донесене
одређене
одлуке.
Ту
реализацију очекујемо у најскорије
вријеме. Реализација на годишњем
нивоу од 100 милиона евра за једну
овакву локалну заједницу чији је буџет
нешто већи од 20 милиона евра може
само да се претпостави шта може
донијети“, рекао је Чубриловић.

Он је оцијенио да је добро да је на
нивоу Републике и града Приједора
готово иста скупштинска већина.
„Желим само овим младим људима
поручити да код њих је препознатљива
енергија и жеља за радом и вјерујем да
ће све своје циљеве и све своје жеље за
овај мандатни период реализовати и
тако
створити
претпоставке
за
дугорочнији рад на пројектима који су
важни за грађане Приједора“, истакао је
Чубриловић.
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Градоначелник Приједора Далибор
Павловић и предсједник општине
Инђија Владимир Гак потписали су у
Инђији меморандум о сарадњи
Уз ријечи добродошлице предсједник
општине Инђија Владимир Гак изразио
је задовољство да један велики и
привредни град, као што је Приједор,
буде партнер и братски град са
општином Инђијом.
„ Ми јесмо нешто мањи по броју
становника, али оно што нас спаја јесте
управо оно што пише у преамбули овог
меморандума о братимљењу који смо
заједно потписали ,а то је пре свега наш
народ и привреда ова два града“, рекао
је Гак.
Он је честитајући градоначелнику
Павловићу на скором именовању на ту
функцију , изразио наду да ће Приједор
са свим потенцијалима које има, са
географским положајем и добрим
људима који тамо живе кренути још
динамичније у једну привредну борбу и
привредну експанзију.
„ Приједор је град који то заслужује и
суштина овог братимљења јесте била у
привреди, да побољшамо животни
стандард како Приједора тако и Инђије,
а са друге стране ћемо ову нашу братску
сарадњу продубити и на спорт, културу,
уметност, образовање и на све оно што
може да краси један братски однос, а ми
овај братски однос заиста доживљавамо
на
најозбиљнији
начин
и
у
најпозитивнијем могуће смислу“, рекао
је Гак.
Он је честитао и грађанима Приједора
што су имали мудрости и храбрости да
изаберу управо тим људи, на челу да
Далибором Павловићем на чело града
Приједора.
„ Уверен сам да ће овај наш однос макар
у неком проценту поправити живот
сваког становника и сваке породице у
Приједору, а оно што остаје за историју
и генерације иза нас је тај братски однос
и надам се великом броју људи из

Инђије који ће посетити Приједор преко
разних организација и исто тако велики
број , пре свега деце, али и привредника
из Приједора који ће посетити Инђију“,
рекао је Гак.

Он је поновио да сматра да овај братски
однос треба да буде камен темељац за
неки бољи живот и да се генерацијама
памти овај велики корак.
„ Инђија има чиме да се поноси, исто
тако и Приједор, а оно чиме се
поносимо и једни и други у највећој
мери, то су људи који ту живе“,
нагласио је Гак.
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић се захвалио домаћинима који
су их прихватили раширених руку, као
праве и искрене пријатеље.
„ Морам да се захвалим на могућности
да потпишемо један овако битан
меморандум како за град Приједор тако
и општину Инђија који није и неће бити
мртво слово на папиру већ је ово
почетак једне велике сарадње између
Приједора и Инђије “, рекао је
Павловић.
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Он је додао да је најбитније, зашто је
меморандум и потписан да наши
привреднци,
спортисти,
културни
радници и дјеца размјењују искуства на
добробит Инђије и Приједора.
„ То је оно што је кључно у свему
овоме да се најбоља сарадња може
дешавати и десити између братских и
пријатељских градова. Град Приједор
сматра Инђију за братску општину већ
годинама и ово је само нешто што смо
данас потписали овдје, а наше лично
пријатељство се на овај начин
проширило на ово што су жељели наши
грађани“, рекао је Павловић.
Засједала
Скупштина
града
Једногласно усвојен Нацрт буџета
града
Одборници Скупштине града Приједора
усвојили су једногласно нацрт буџета
за ову годину у износу од 40.678.002
КМ или за четири милиона марака мање
од прошлогодишњег.
Вршилац
дужности
начелника
Одјељења за финансије Маја Кунић
рекла је да је буџетски оквир за око

четири милиона марака мањи од плана
за прошлу годину од 44 милиона
марака, али је већи за око два милиона
марака од извршења буџета за прошлу
годину које је износило око 39 милиона
марака.
„По томе се види да је умањење
релативно и да се уствари ради о
повећању буџета“, рекла је Кунићева
новинарима у Приједору након усвајања
ове тачке дневног реда.
Кунићева је претходно у обраћању
одборницима рекла да је задуженост
града 11,86 одсто, а да је просјечан
дневни прилив средстава 141.419 КМ.
Градоначелник Приједора Далибор
Павловић најавио је да ће о дефициту
одборнике и медије информисати након
што износ буде утврђен прецизно
односно након што професорица
Економског фаултета Универзитета у
Бањалуци изврши стручну анализу
буџета.
„Имамо озбиљних проблема с буџетом.
Захтјеви буџетских корисника, да би сви
били задовољни, су 48 милиона марака.
Недостаје нам осам милиона марака за
то и видјећемо до приједлога буџета да
ли се ту нешто може мијењати“, рекао је
Павловић у обраћању одборницима.
Он је навео да је закључно са 31.
јануаром
2021. године задуженост
града 58.945.958 КМ с различитим
временским роковима и да је сума
отплата већа од пет милиона марака
годишње.
Он је нагласио да је морао бити урађен
ребаланс буџета за прошлу годину у
прошлој години, као што су то урадиле
многе локалне заједнице.
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