
______________________________________________________Informator____________ 

__________________________________________________________Grad  Prijedor___ 

       ГРАД ПРИЈЕДОР 
       ГРАДСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР 
_________________________________________ 

                                  

   ИНФОРМАТОР 
 

Издање за новембар  2015.године 

 

Усвојен Нацрт буџета за 2016.годину 

  

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су 4.новембра на 30.редовном 

засједању   Нацрт буџета за 2016. 

годину у износу од 38.203.223 КМ или 

за 4.170.962 КМ више него у 2015. 

години.Градоначелник Приједора 

Марко Павић рекао је да је буџет за 

2016. годину за 12 одсто већи од 

овогодишњег и да садржи дио развојних 

средстава која ће бити употријебљена за 

инвестиције. 

 

 
  

„ Наш је буџет стабилан , немамо  

обавеза које нису плаћене и све које 

имамо  према свим буџетским 

корисницима се испуњавају редовно , а 

и ове године очекујемо суфицит који 

ћемо усмјерити у инвестиционе 

активности  током 2016.године“, рекао 

је Павић. 

 Он је додао да ће и ова , као и 

претходних једанаест година бити 

позитивно завршена. 

 „ То је показатељ домаћинске политике 

и домаћинског управљања буџетом које 

ми радимо већ десет година и сваке 

године остаје новца за инвестиције“, 

истакао је Павић. 

Начелник Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић рекла је да се 

кредитна средства од  три милиона 

марака односе на:  наставак градње 

спортске дворане на Уријама – милион 

марака, реконструкцију Улице Вука 

Караџића – 600.000 КМ, реконструкцију 

улице код градског стадиона – 500.000 

КМ, те завршетак зелене пијаце на 

Пећанима и обнову домова у мјесним 

заједницама – по 450.000 КМ. 

 Малбашићева је додала и да је буџет 

града Приједора задужен  са 11,98 одсто 

у односу на дозвољених 18 одсто. 

Јавне расправе о нацрту буџета града 

Приједора за 2016. годину одржане су 

дан касније и то за грађане и за буџетске 

кориснике. 

 

Усвојен Буџет града за 2016.годину 

 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су на 31.засједању Буџет за 

2016. годину у износу од 38.203.372 КМ 

што је за 12,28 одсто  више у односу на 

овогодишњи буџет.За буџет је гласало 

24 одборника, а четири  су била против. 

 

 
 

Начелник Одјељења за финансије 

Биљана Малбашић је истакла да је 

капитални дио буџета 7.008.984 КМ, а 

оперативни 30.394.388 КМ. 

„У овом износу буџета расходи за 

утврђене намјене су 37.403.372 и 

буџетска резерва је 800.000 КМ. Битно 

је напоменути да је ту и кредитно 
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задужење од три милиона марака “, 

рекла је Малбашићева. 

Она је нагласила да је за око 800.000 

КМ повећано издвајање за социјалну 

заштиту и да је то највеће повећање у 

буџету.  

Градоначелник Приједора Марко Павић 

рекао је у обраћању одборницима да је 

циљ био никоме не умањити средства, 

што је у данашње вријеме тешко, те 

уврстити развојну компоненту упркос 

економској, политичкој и безбједносној 

нестабилности. 

„Такође смо хтјели у вријеме кризе 

социјалној категорији дати пажњу и 

највеће повећање је управо ту, што 

значи да се одговорно понашамо“, 

додао је Павић. 

Он је нагласио да је за Центар за 

социјални рад у Приједору буџетска 

ставка прије него што је он постао 

начелник општине износила  милион 

марака, а сада износи 4,5 милиона 

марака. 

Павић је додао  да је из два разлога 

буџет усвојен раније него што је 

уобичајена пракса.  

„Буџет у овој години је стабилан и 

нисмо имали било који поремећај који 

би упућивао на то да морамо чекати крај 

године да видимо како ћемо је 

завршити, а хтјели смо и свим 

корисницима буџета оставити времена 

да могу своје планове донијети јер их 

они доносе на бази буџета и већ од 

данас то могу чинити“, казао  је Павић. 

Одборници Скупштине града Приједора 

усвојили су и ребаланс буџета за 2015. 

годину у форми нацрта, а у форми 

приједлога разматраће га на наредном 

засједању. Град Приједор  је прва 

локална заједница у БиХ која је 

усвојила буџет за идућу годину.  

 

Посао за 94 нова радника 

 
Градоначелник  Приједора Марко 

Павић   потписао  је уговоре   о додјели  

218 500  КМ  бесповратних 

подстицајних средстава   са 84  

предузетника , а којима ће до радних 

мјеста доћи 94 радника. 

„Сматрам да је ово један добар начин да 

се привредни субјекти подстакну да 

запошљавају нове раднике и што је још 

важније да младе  подстакнемо да они 

као један од начина запошљавања виде  

у самозапошљавању како би властитим 

радом и средствима  обезбиједили  

будућност за  себе и своје породице“ 

казао је Павић. 

 

 
 

Он је подсјетио да град Приједор већ 

седам година издваја из буџета средства 

за подстицаје у привреди и за 

подстицаје у пољопривреди, као и да 

Фондација за развој финансира мала и 

средња предузећа кредитима до 200.000 

КМ уз камату од један одсто. 

 "Кад се то има у виду ,види се да град 

Приједор води рачуна не само о  

запошљавању, него и о развоју", казао  

је Павић. 

Он је додао да је од 128 пријава 

одобрено 84 тако да је за ове подстицаје 

и ове године владало велико 

интересовање. 

 На основу потписаних уговора 

бесповратне подстицаје у износу од по 

3.000 КМ добиће 37 лица за 

самозапошљавање, међу којима је осам 

жена, за запошљавање 46 лица 

послодавци ће добити по 1.500 КМ, док 

ће за запошљавање 11 лица са високом 

стручном спремом послодавци добити 

по 2.500 КМ. Осим за запошљавање и 

самозапошљавање, подстицаји су 

додијељени и за сертификовање 
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предузећа, гдје је за пет предузећа 

издвојено 16.000 КМ. 

 

Куће за повратнике  

 

Представници градске управе Приједор 

и федералног Министарства за расељена 

лица и избјеглице потписали су у 

Приједору трипартитне споразуме  са 11 

кориснила о донацији грађевинског 

материјала за санацију стамбених 

објеката. 

Представник овог министарства  Емира 

Мешић потврдила је да је ријеч о 

буџетским средствима федералног 

Министарства за расељена лица и 

избјеглице и  да  сматра  да ће донирани 

материјал омогућити повратницима да  

заврше  санацију или изградњу   

стамбених објеката.  

„Ради се о повратницима који су 

аплицирали на  Јавни позив федералног 

Министарства за расељена лица и 

избјеглице 2012.године и сви  они  су 

испунили  услове који су законом 

прописани и прошли процедуру 

транспарентног одабира корисника“ 

казала  је Мешићева. 

Замјеник градоначелника Приједора 

Миленко Ђаковић је истакао да ова 

локална заједница води рачуна о 

повратницима и избјеглим лицима 

односно свима онима који су у 

протеклом рату остали без стамбених 

јединица. 

„ Давно смо престали да људе дијелимо 

по овим категоријама,а ово је још једна 

у низу активности које смо провели са 

партнерима, у овом случају са 

федералним министарством чија 

донација ће добро доћи нашим 

суграђанима да санирају своје објекте“ 

казао је Ђаковић. 

Рок за уградњу донираног материјала је 

шест мјесеци. 

 

Отворен трећи градски мурал 

 

Мурал „ Врт“ који је крајем августа 

осликао румунски стрит арт умјетник 

Раул Опреа Садо на зиду куће  

смјештеној  у центру Приједора  и 

званично  је постао трећи градски 

мурал. Градоначелник Приједора Марко 

Павић је на свечаној инаугурацији 

мурала истакао да је Приједор сада  

постао град мурала који су главну 

приједорску улицу учинили изузетно 

лијепом. 

„ Зато захваљујем Удружењу ликовних 

умјетника Приједора који води сву ову 

активност, али и нашим пријатељима из 

италијанске покрајине Трентино који 

финансирају дио пројекта `Приједор-

град мурала“ казао је Павић. 

 

 
 

Начелница Одјељења за међународну 

солидарност Аутономне покрајине 

Тренто Сара Ферари  је истакла да 

вјерује да ће свако ко пролази поред 

овог мурала бити задовољан оним што 

види. 

„ Све ове боје и живот који приказују 

ове боје и сва љепота и енергија која 

излази из овог рада даће нам снагу да 

живимо заједно и да уживамо у животу“ 

казала је Ферари. 

Предсједик Удружења Борис Еремић 

потврдио  је да је  конкурс  за нови 

градски мурал био отворен почетком 

марта , на који је  пристигло 

осамдесетак радова.,а да је Опреин рад 

изабран међу 15 који су ушли у ужи 

избор. 
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„Побједник је свјетски реномирани 

муралиста који је послије овог рада 

ишао у Лисабон да ослика зграду једног 

министарства “ истакао је Еремић. 

Он је додао да је Раулу Опреи  припала  

плакета „ Паола де Мањинкор“ и 

новчана награда од 3.000 КМ. 

У центру Приједора већ се налазе два 

мурала „ Шеширџија“ аутора Наташе 

Коњевић и „Трансформација“ мађарског 

стрит-арт умјетника Атиле Саможи 

Видама. 

 

_________________________________     
Издавач: Град  Приједор 


