Усвојени нацрти буџета града за 2019.годину и другог
ребаланса за текућу
14.11.2018 - 15.10

Одборници Скупштине града Приједора усвојили су данас нацрте
буџета града за идућу и другог ребаланса буџета за ову
годину.Буџет за идућу годину износи 41.696.416 КМ што је за око
четири милиона мање од ребалансираног буџета за ову годину.

"Настављамо са најважнијим инфраструктурним пројектом изградње и реконструкције водоводне и
канализационе мреже који се проводи са Европском инвестиционом банком. Планирано је учешће у
изградњи спортске дворане у Омарској у износу 91.046 КМ, уз донацију Владе Србије у износу од
500.000 КМ. Учешће у изградњи рефлектора и остале припадајуће инфраструктуре на градском
стадиону планирано је у износу од 400.000 КМ", рекла је начелница Одјељења за финансије града
Приједора Биљана Малбашић.
За наставак пројеката социјалног становања укупно је планирано 230.000 КМ, а из властитих,

кредитних и грантовских средстава финансираће се започети капитални пројекти попут ватрогасног
дома, спортских дворана на Уријама и у Омарској, те канализационе мреже.
Учешће у суфинансирање изградње и реконструкције путне мреже са грађанима и донаторима
износиће 450.000 КМ, учешће у суфинасирању пројеката из ИПА фондова 100.000 КМ, колико и за
реконструкцију кућа за ратне војне инвалиде, док је за експропријацију земљишта за потребе града
планирано 300.000 КМ, а 200.000 КМ за изградњу пројеката комуналне инфраструктуре по МЕГ
пројекту.
Други ребаланс буџета за 2018. годину износи 45.537.677 КМ и за око милион марака већи је од
првог ребаланса.
Њиме је 300.000 КМ намијењено за реконструкцију подручне школе у Расавцима, 400.000 КМ за
изградњу комуналне инфраструктуре у Индустријској зони "Целпак", око 285.000 КМ за
канализациону мрежу за насеља Главица, око 63.000 КМ за воводну мрежу у насељу Врбице,
100.000 КМ за бунар Томашичка језера, око 50.000 КМ за електронску опрему за салу Скупштине
града Приједора, око 37.000 КМ за санацију травнате подлоге на градском стадиону, око 60.000 КМ
за реконструкцију и доградњу канцеларија у кину "Козара" и 80.000 КМ за изградњу централног
пропуста и дијела саобраћајнице на гробљу Пашинац.
Наставак сједнице, која је почела данас, заказан је за 23. новембра.
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