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Начелница Одјељења за финансије града Приједора Биљана
Малбашић позвала је представнике мјесних заједница да захтјеве
за финансирање пројеката из буџета града достављају и Одсјеку
за мјесне заједнице, а посредством тог одсјека и Одјељењу за
финансије како би ово Одјељење, иако не одлучује о њима, имало
глобалну слику потреба и како би у одређеним ситуацијама могло
и реаговати.

"Стандардни проблеми у мјесним заједницама тичу се инфраструктуре. То је нормално, то је живот
и то је оно што их интересује. Ја сам заиста изненађена да постоје и мјесне заједнице које имају
мале и једноставне захтјеве за њихово функционисање и заиста ћемо учинити све да направимо

проходност за реализацију тих захтјева", рекла је Малбашићева новинарима у Приједору након
јавне расправе о нацрту ребаланса буџета града Приједора за 2019. годину.
Она је навела да су приједлози који су се чули на данашњој јавној расправи конкретни и егзактни.
"Ми ћемо их размотрити и упутили или искоординисати са ресорним одјељењима и видјети до
приједлога ребаланса, а оно што не буде сада, да у буџету за наредну годину добар дио приједлога
уважимо", најавила је Малбашићева.
Она је додала да је мање износе могуће уврсити у ребаланс, а да за крупније, које није могуће
финансирати директно из буџета, постоји могућност кредитног задужења уколико буде било
потребно издвајање више средстава за захтјеве за инфраструктуру мјесних заједница.
Одборници Скупштине града Приједора усвојили су 25. јуна нацрт ребаланса буџета за ову годину
у износу од 46.327.202 КМ у односу на 42.127.858 КМ буџета за 2019. годину и упутили га у јавну
расправу, а о форми приједлога изјашњаваће се на сједници заказаној за 17. јула.
Разлози за доношење ребаланса су расподјела неутрошених намјенских средстава из 2018. године,
уврштавање непотрошенх кредитних средстава у 2018. години за капиталне и пројекте комуналне
инфраструктуре и увећање ставки на бази извршења или већ склопљених уговора.
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