Градоначелник Кордић : Мостар је ове године велико
градилиште са 18,5 мил. КМ инвестиција
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Великом већином гласова Мостар је у сриједу неочекивано “једноставно” добио буџет за 2021.
годину, што је први велики положени испит Управе и Градског вијећа. Износи више од 91 милијон
марака. Састављен је од бројних пројеката који би требали угледати свјетло дана у овој години.
Мостарски градоначелник Марио Кордић, којега бројни доживљавају новом политичком
парадигмом због специфичног односа према политици и управљању градом, није крио задовољство
јер су постављени друкчији темељи за укупне односе, пише Вечерњи лист БиХ.
Поштовани градоначелниче, овогодишњи прорачун битно је већи него пријашњих година. На чему
темељите очекивања о битно вишим приходима?
- На посљедњој сједници Градског вијећа усвојили смо до сада највећи прорачун, већи од
91,000.000 КМ. Доходовну страну прорачуна дијелимо на порезне и непорезне приходе. Осим
порезних и непорезних прихода, који су саставни дио прорачуна, битна ставка су средства која
уплаћују предузећа која се баве производњом ел. енергије (ЈП Електропривреда ХЗХБ д.о.о.
Мостар за објект ХЕ Мостар и Мостарско блато и Електропривреда БиХ д.о.о. Сарајево за објекте
ХЕ Салаковац и Грабовица) по основи накнаде за потопљено земљиште. У односу на раније
раздобље, на овој ставци дошло је до повећања од око 4.000.000 марака, а постоји реална могућност
да овај износ у 2021. години буде и већи.
Први пут главни документ Града усвојен је без стандардних подјела на већину у Градском вијећу и
опорбу, чији су захтјеви углавном одбијани. Што то значи?
- Још прије, тијеком кампање, и особно сам комуницирао да заједништво у раду за наш град нема
алтернативу. Овај изгласани прорачун почива, прије свега, на квалитетној припреми самог
прорачуна и настојању да се у креирање овог важног документа укључе сви актери у граду. Дан је
велики допринос изради овог укључивог прорачуна за све наше суграђане, дакле овај прорачун је
изразито опредијељен социјално, али је и развојни прорачун у бројним сегментима, на што сам
посебно поносан. Свој допринос дало је свих 35 вијећника, сви градски одјели, али и мноштво

грађана и организација са својим приједлозима и амандманима.
Молим издвојите које су најважније прорачунске ставке у прорачуну ове године.
- Живимо у специфичном времену обиљеженом пандемијом проузроченом коронавирусом и
најважније од свега у овој години било је осигурати да најрањивије скупине нашег друштва не
буду, још уз ово, погођене и финанцијским потешкоћама. За установе социјалне и здравствене
заштите те за организације које се баве социјалном заштитом у прорачуну је издвојено више од
3,500.000 марака. Осим тога, осигурано је готово 10,000.000 КМ за образовне и културне
институције. У овом дијелу посебно бих истакнуо како смо по први пут издвојили средства за
набаву уџбеника за прве разреде основних школа у износу од 100.000 КМ. Ипак, нагласак свега
ставио бих на развојни дио прорачуна на који се односи више од 18,500.000 КМ средстава које
издваја Град, али и још додатних готово 10,000.000 КМ средстава које у Мостар долазе с виших
разина. Довршетак градње колектора сигурно је најзначајнија ставка у прорачуну, али, и осим тога,
осигурана су средства и за многе друге пројекте.
Казали сте како ће овај прорачун бити развојни и најавили да ће се издвојити 18,5 милијуна КМ у
пројекте. На које при томе мислите?
- Да, с поносом могу најавити својим суграђанима да Мостар постаје велико градилиште. Издвојена
средства у прорачуну имају циљ инфраструктурно, прометно и у сваком другом смислу учинити
Мостар бољим и уреднијим мјестом за живот. Управо на трагу одговорног управљања
прорачунским средствима, опредијелили смо се за суставан приступ, па тако прво и основно
покрећемо израду нове просторно-планске документације и за то смо издвојили 550.000 КМ. Наше
је опредјељење увести ред када је у питању нелегална и неадекватна градња у Мостару, а први
предувјет за то је квалитетна планска и регулацијска документација. У дијелове града који већ дуго
вапе за рјешавањем проблема уложит ћемо значајна средства. Такав примјер је насеље Центар ИИ,
тј. дио око ОШ Илије Јаковљевића. Покрећемо изградњу школске спортске дворане и изградњу
приступне цесте, за што смо издвојили више од 850.000 КМ. Завршавамо напокон и Улицу
блеибуршких жртава, као и парк на Бијелом бијегу. Градит ћемо водовод у насељу Жељуша,
водовод у насељу Губавица те ријешити водоводну и канализацијску мрежу у насељу Шеховина.
Почиње изградња друштвеног дома у Врапчићима, као и изградња спортске дворане у Потоцима.
Значајна средства издвајамо и за градњу нове ИИИ. основне школе, као и нове подручне школе у
насељу Војно. Изградње и реконстукције паркова, дјечјих игралишта, јавне расвјете само су дио
оног што је план у овој години.[нбсп]
[нбсп]Како сам вас успио разумјети, ове године град на Неретви постаје велико градилиште?![нбсп]
- Све капацитете Градске управе ове године желимо усмјерити у остварење свега наведеног, а жеље
и воље, како у свих вијећника тако и код мене, не недостаје. Ако још томе придодате чињеницу да
нас очекују кадровска освјежења у јавним комуналним подузећима, увјерен сам како резултат неће
изостати.
Може ли се рећи да су уједначена улагања у, увјетно речено, обама дијеловима града?
- Један је град Мостар!
Значајна су улагања у области образовања, културе, а већа су издвајања и за спорт?
- Точно. Осим средстава која се издвајају за Спортски савез Града Мостара у износу од 700.000 КМ,
ове године осигурана су и додатна средства за два најзначајнија спортска колектива у граду - ХШК
Зрињски и ФК Вележ у износу од 600.000 КМ. Наравно да мјеста за напредак увијек има и искрено
се надам како ћемо у будућим временима имати могућности значајније потпомоћи и остале
спортске колективе, али и појединце. Ако ништа друго, онда барем кроз осигуравање адекватних
увјета за тренинг. Градска спортска дворана, али и базен, сигурно су ту на листи приоритета.
Спортска дворана једна је од десетљетних тема. Хоће ли је Мостар коначно добити?
- Предуго та прича траје и уистину је дошло вријеме да то на најбољи могући начин приведемо
крају. Не зато што смета неизграђени објект који пропада, већ зато што су то спорташи Мостара,
али и сви грађани давно заслужили. Чињеница је како је то збиља један захтјеван пројект за Град
Мостар и градски прорачун.
Свима је већ јасно како не смијемо радити погрешке у корацима када је у питању приступ
завршетку дворане. Радимо на анализи свега што је до сада учињено и стратешки приступамо том

пројекту. Сигуран сам како ће грађани ускоро видјети резултате и гледе спортске дворане. С
обзиром на позитивно озрачје и заједништво у администрацији и Градском вијећу, велики сам
оптимист јер су сви опредијељени за рад.•
18.04. 2021. Вечерњи лист
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