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Замјеник градоначелника Приједора Жарко Ковачевић који је ће
до избора обављати функцију градоначелника Приједора најавио
је на данашњој прес конференцији да ће наредних пар мјесеци
јавно причати о криминалу, незаконитим радњама, утајама
порезама, несавјесном раду у служби.

Он је потврдио и да за све своје потезе има подршку предсједника градских одбора који чине
скупштинску већину.
У наставку конференције Ковачевић је медије информисао да инспектори Пореске управе поново
контролишу дуг приједорског Центра за социјални рад /ЦСР/по основу доприноса за здравствено

осигурање у износу око милион и по КМ.
Он је подсјетио да је овај дуг настао током претходних година и да је због тога предао кривичну
пријаву Тужилаштву Приједор против свих бивших директора ЦСР, шефова стручних служби и
бивших градоначелника, који су како тврди за ово знали.
"Мислим да је неко свјесно свих ових година развлачио тај случај, да је знао да писањем жалби
неће добити ништа осим што ће тај поступак трајати годинама и узроковати штету која није пар
стотина хиљада марака, него 1.532.613,77 КМ. Сада имамо трећи пут рјешење Пореске управе и
имамо камату сваки дан од 0,03 одсто односно 450 КМ сваки дан", рекао је Ковачевић.
Он је додао да је Град у дилеми како ово платити и да није фер да то сада плате сви грађани
Приједора, а да се зна ко је направио тај дуг.
" У образложењу инспектора стоји да је ово класично непридржавање законских одредби, како
онда може бити да неко не поштује закон, а да при том није направио прекршај или кривично дјело,
а свака штета преко 10.000 КМ јесте кривично дјело. Питање за Тужилаштво је колико ће њима
требати времена да се огласе. Ако је неко крив за ово, онда не треба платити град, нека се плијени
имовина онога ко се прогласи кривим", рекао је Ковачевић.
Он је додао да се за то требају теретити они који су за то знали, а чије је функције он раније навео
у кривичној пријави.
" Са питањем имовине Центра за социјални рад ћу се лично забавити у наредном периоду па ћемо
видјети колико Центар има имовине, гдје је, у каквом стању и како се са њом располаже, је ли било
продаје станова, коме, да ли је испоштована процедура при продаји тих станова, је ли било
куповине земљишта, је ли било отуђења прије него што је Центар ушао у власништво. Све ћемо
погледати па ћемо видјети шта је ко радио, али ово ће бити политичке, а не приватне афере, то је
одвратно", изјавио је Ковачевић.
Он је додао и да Градска управа мора сутра да плати око 436.000 КМ дуга по основу обрачунатог
ПДВ-а за наплаћене услуге паркинг сервиса.
" То рјешење је стигло јуче и како је најаваљено сутра ће нам са рачуна скинути тај износ и ако се
са рачуна почне скидати и дуг ЦСР на рачуну неће остати ништа и то ће бити афера, али чија",
запитао се Ковачевић.
Вршилац дужности начелника Одјељења за финансије града Приједора Маја Кунић појаснила је да
овај дуг није настао због погрешног књижења већ због погрешног третирања.
"Услуга паркирања је приход који може бити конкурентан, односно може се појавити још неко за
такву улсугу, такав приход мора бити опорезован. Скупштина је донијела одлуку да је приход од
паркирања комунална такса и као таква није опорезована. Управа за индиректно опорезивање је
радила контролу и утврдила да се то не треба третирати као комунална такса већ приход који је
требао да буде опорезован," изјавила је Кунићева.
Она је демантовала објаве појединих медија да Град Приједор неће добити гаранцију Републике
Српске на кредитно задужење од 20 милиона КМ.
" Када се изабере понуђач, шаље се захјев Министарству финансија да Републике Српске изда
писану гаранцију, с обзиром да је још увијек тендер јавне набавке у току, нисмо могли писати
захтјев, тек када се то заврши, ми ћемо ићи са захтјевом према Министарству да нам се одобри
гаранција за ово кредитно задужење што не значи да ми нећемо ову гаранцију добити. Собзиром да
у моменту расписивања јавне набавке нисмо имали писану гаранцију ми смо тада сматрали да је
најбоље да ту информацију са портала јавних набавки повучемо", појаснила је Кунићева.
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