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Градоначелник Приједора Слободан Јавор најавио је да ће бити
повећане плате радницима који се финансирају из буџета града.

Јавор је подсјетио да је цијена рада до 2009. године износила 135 КМ, да је тада због свјетске
економске кризе смањена на 121 КМ, а да се сада повећава на 132 КМ.
“Дошло је до поскупљења, а имамо могућности за повећање плата за 10 одсто”, рекао је Јавор у
обраћању одборницима Скупштине града Приједора.
Нови колективни уговори за запослене у Градској управи Приједор објављени су јуче у Службеном
гласнику града Приједора.
Одборници су данас усвојили извјештај о извршењу буџета града за прошлу годину, а са дневног
реда су повучене двије тачке које су се односила на дугорочно задужење путем емисије обвезница.
Усвојен Извјештај о извршењу буџета за 2021.

Одборници Скупштине града Приједора усвојили су данас Извјештај о извршењу буџета за
протеклу годину. Извршење прихода је 98 одсто, а расхода 88 одсто.
То значи да су приходи буџета били 66.8 милиона марака, укључујући кредит у износу од 20
милиона марака. Расходи у протеклој години били су 60.3 милиона марака. Позитивна разлика
углавном се односи на намјенска средства, која ће бити искориштена за инвестиције.
"Што упућује на то да је позитивна разлика у финансирању у 2021. години 6.4 милиона марака.
Међутим, овдје морамо напоменути да смо ми, због рачуноводства, на страну прихода морали
уврстити 20 милиона марака, а истовремено, на страну расхода око 16 милиона за исплату кредита.
То су намјенска средства која стоје на рачуну, а намијењена су за инвестиције", објаснила је Маја
Кунић, начелник Одјељења за финансије Града Приједора.
Она је истакла да ће бити урађена детаљна анализа суфицита, након чега ће се пред одборницима
наћи приједлог расподјеле средстава.
У опозицији нису задовољни оним што је урађено у 2021. години.
"Буџет града без кредитних задужења био је 44 милиона марака, што је један од највећих буџета у
задњих 20 година. Сматрамо да се није довољно урадило", истиче Горан Предојевић, шеф Клуба
одборника ДНС-а.
Претходна власт у буџету је оставила огроман дефицит и зато се није могло више радити на
инфраструктурним и другим пројектима, тврди Горан Велаула, шеф Клуба одборника СНСД-а.
"Имали смо коментаре опозицје да је било мало инвестиција, али треба напоменути да је то
посљедица њиховог дјеловања. Наслијеђене су тужбе. Да тога није било, град би изгледао
другачије", додаје он.
Стабилизацији буџета допринијело је и повећање прихода од ПДВ-а, сматра Ранко Смиљанић,
самостални одборник.
"Приход је порастао за скоро девет милиона марака. Повећања тих прихода биће и у овој години и
то повећање треба искористити за стабилизацију буџета и враћање дугова из претходног периода",
каже Смиљанић.
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