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Одборници Скупштине града Приједора данас су, у наставку
24.сједнице једногласно усвојили извјештај о годишњем
извршењу Интегралне стратегије развоја града Приједора
2014-2024 за 2018. годину.

Шефица Одсјека за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем града Приједора
Зинајда Хошић рекла је да је реализација стратегије у 2018. години доста добра јер је остварено 69
одсто планираног, а када се посматра број реализованих пројеката у односу на план, остварење је и
веће - 80 одсто.
"У погледу привлачења екстерних извора финансирања учешће од 66 одсто екстерних средстава
указује на задовољавајуће стање", навела је Хошићева.
Одборници су усвојили и рјешења о измјенама унутар сталних радних тијела Скупштине града, уз
образложење да су "незадовољни радом појединих чланова сталних радних тијела који
неблаговремено извршавају дужност члана тог радног тијела".

Претходна предсједница Комисије за избор и именовања Оливера Брдар рекла је да је ријеч о
политичкој чистки јер су се измјене односиле, како је навела, само на кадорве ДНС-а.
Садашњи предсједник ове комисије Далибор Павловић рекао је да није обавезујуће мишљење
Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, које је позвало Скупштину града
Приједора да измијени, укине или поништи акта којима је промијењен састав Комисије за избор и
именовање и Одбора за жалбе, будући да, по оцјени Министарства, Скупштина града Приједора
није испоштовала одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе односно Пословника Скупштине града Приједора.
Није прихваћен приједлог Клуба одборника СДС-а да радна тијела у којима се праве измјене
најприје поднесу извјештаје о раду Скуптшини града, након чега би одборници имали увид у рад
сваког тијела појединачно.
"У супротном, питам се како на дневном реду није и смјена Комисије за младе чија сам и ја
чланица, а познато је да смо се посљедњи пут састали у фебруару прошле године", рекла је шефица
Клуба одборника СДС-а Јована Панић поред које су у овој комисији и Горан Велаула, Горан
Предојевић, Небојша Савановић и Светозар Вучковац.
Одбачен је и приједлог СДС-а да се уз имена чланова свих радних тијела додају странке којима
припадају будући да је и иницијално у овом сазиву то рађено и било пракса.
Самостални одборник Предраг Старчевић рекао је да је у Скупштини града Приједора дошло до
прекомпозиције и да је посљедично томе логично да дође и до измјена унутар радних тијела.
"ДНС је имао десет одборника, а сад их има шест и стога је логично да немају исти капацитет ни у
радним тијелима", нагласио је Старчевић.
За градоначелника Миленка Ђаковића разлог за именовање нових чланова Комисија није
оправдан.
- Наводи који стоје, везано за те људе, апсолутно су неистинити и због тога се објективно треба
питати зашто се то дешава - наводи Ђаковић.
Данас су у Одбор за жалбе града Приједора на период од 90 дана именовани Татјана Здјелар, Јово
Шебез и Миодраг Деретић, у Комисију за прописе именован је Милорад Зрнић умјесто Радмиле
Мирић, у Комисију за буџет и финансије Рајка Миљуш умјесто Горане Тимарац Пачариз, у
Комисију за екологију и заштиту човјекове околине Раденко Прерад умјесто Љиљане Деспотовић,
у Одбор за здравство и социјалну заштиту Марина Курјаков умјесто Драгана Бојановића.
У Савјет за спорт именован је Перо Шпадић умјесто Владе Лишчинског, а Неђељко Тимарац
умјесто Младена Ивића. У Савјет за културу именована је Сања Паспаљ умјесто Миленка
Радивојца, у Савјет за безбједност Ајдин Мешић умјесто Сеада Јакуповића јер та дужност припада
предсједнику Скупштине града Приједора, док је у Одбору за друштвени надзор и представке
Јакуповић замијенио Мешића.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

