Записник
са осме сједнице Привредног савјета

Седма сједница Привредног савјета одржана је дана 18.07.2018. године у сали за
састанке у згради Општине са почетком у 18:00 часова.
На дневном реду сједнице било је шест тачака под називом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Усвајање записника са претходне сједнице;
Ребаланс буџета Општине Брод
Саобраћај
Привреда-подстицајне мјере
Стање евиденције катастра и грунтовнице
Разно

Присутни чланови Привредног савјета:
1. Градимир Вукман, предсједник,
2. Лука Шљивић,
3. Бранко Џабић
4. Гордана Радовановић
5. Ирфан Омербашић,
6. Остоја Сремац
7. Саво Даниловић
8. Сњежана Вукман,
9. Ружица Маслић.
10. Дејан Симиџија,
11. Славица Репија
Присутни из општинске управе:
Илија Јовичић, Начелник општине;
Боро Грабовац, шеф одсјека за локални развој,
Слободан Пејчић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности;
Дејан Чечавац, начелник Одјељења за финансије
Пајо Тркуља, начелник одјељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и
екологију
6. Славиша Тодоровић, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
(записничар).
1.
2.
3.
4.
5.

Остали присутни:
1. Зорица Кнежевић – портпарол општине Брод
2. Војислав Милосављевић, представник Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове РС
3. Жељко Шаиновић, предсједник савјета за безбједност сабораћаја општине Брод
4. Виолета Гудаловић– радио Брод
Одсутни чланови Привредног савјета:
1. Зијад Хавић,
2. Стево Себастијановић
3. Миливоје Ђурђевић,
4. Драган Јандрић,
5. Светозар Миличић,
6. Славко Себастијановић
7. Иво Дујмић,
8. Драган Вудраг,
9. Драган Бардак,
10. Милан Дуроња,

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРЕТХОДНЕ СЈЕДНИЦЕ;
На почетку је утврђен кворум за одржавање сједнице са 11 присутних чланова од
укупно 21 члана Привредног савјета. Предсједник Градимир Вукман је поздравио
све присутне. Прочитао је дневни ред у односу на планирани, а који је и усвојен од
стране чланова Савјета.
Овом приликом усвјена је допуна дневног реда, тако да је утврђен следећи дневни
ред:
1.Усвајање записника са претходне сједнице;
2.Ребаланс буџета Општине Брод;
3.Саобраћај;
4.Привреда- подстицајне мјере;
5.Стање евиденције катастра и грунтовнице;
6. План имплементације приоритетних пројеката у 2018. години у складу са
циљевима из стратегије развоја општине брод за период 2016. - 2020. Година
7. Разно
Након тога, присутни чланови су усвојили прву тачку дневног реда, односно
Записник са претходне, седме сједнице. На записник није било примједби од старне
чланова.

Прије почетка расправе по наведеним тачкама, чланови привредног савјета су
тражили повратну информацију о закључцима са претходних сједница привредног
савјета.
По питању „запослености и информација од завода за запошљавање, биро Брод“
чланове привредног савјета је информисао Слободан Пејчић, наводећи да је заједно
са шефом за локални развој, г-дином Грабовцем, организовао и обавио разговор са
запосленима у бироу Брод. Том приликом, члановима привредног савјета
презентован је и писани извјештај, односно записник са састанка. Суштина јесте да
Биро рада према Закону о запошљавају који наводи да су послодавци обавезни
потребу за новим радницима евидентирати и пријавити кроз биро. С обзиром да
постоје послодавци који не исказују потребу за радницима путем бироа, они и не
могу имати пуне инфорације. Конкретно у случају „Scai Adapter“, није било нити
једне пријаве, односно исказане потрбе за новим радницима.
Бранко Џабић је истакео да рјешење проблема треба тражити и у односу власник –
радник, а који према изајавама појединаца и није у највишој мјери коректан.
У расправу се укључио и г-дин Шљивић, који је истакео тромост приликом
одобравања средстава за подстицај у запошљавању нових радника. Његова фирма је
конкурсала за подстицај, и требају му радници а још нема повратне информације о
резулатитма конкурса.
Градимир Вукман, закључјује из наведеног да биро ради свој посао, међутим сам
систем пријаве и одјаве радника са бироа, односно запошљавања путем ове
институције је нефункционалан.
По питању руинираних и напуштених објеката, чланови ПС су информисани да је
обављен разговор са комуналном полицијом општине Брод. Проблем је у томе што
не постоје званичне евиденције о напуштеним објектима као и о власништву над
истим. Општина Брод би требала повући податке из Републичке управе, међутим ти
подаци коштају око 15,00 КМ по једној честици штоб би изискивало додатна
средства. Свакако о наведеној проблематици је потребно разговарати те је потребно
припремити једну информацију за наредну сједницу привредног савјета.
У вези са анкетирањем привредника, чланови ПС су информисани да је анкета
припремљена у сарадњи са сарадницима из пријекта „БФЦ“ те да је поступак
анкетирања у току. По завршетку исте, чланови ће бити повратно информисани о
проблематици с којом се сусрећу привредници, те ће бити потребно заузети став око
наведеног.

2. РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ БРОД;
Детаљно образложење по овој тачки, уз приложени материјал изнио је г-дин Дејан
Чечавац. У прилогу материјала достављен је и нацрт Ребаланса који треба да се усвоји
на сједници скупштине Општине.
3. САОБРАЋАЈ;
По овом питању, г-дин Слободан Пејчић упознао је чланове ПС са усвојеним
извјештајем о безбједности саобраћаја на подручју општине Брод а који је усвојен од
стране скупштине општине на једној од претходних сједница. Генерално стање према
извјештају јесте да је ризик безбједности саобраћаја низак, али да се посебна пажња и
даље скреће на проблем камионског саобраћаја и треминал.
На наведену проблематику појашњење је дао и г-дин Жељко Шаиновић, предсједни
савјета за безбједност саобраћаја општне Брод. Г-дин Шаиновић је упознао присутне да
је савјет на својим сједницама разговарао о проблематици те нудио рјешења за
терминал у виду помоћног паркинга, тј. простора који би општина требало да припреми
и огради те да се на исти усмјерава камионски саобраћај. На тај начин би се растеретио
магистрали пут, те смањиле гужве.
Г-дин Шљивић
Начелник општине, упознао је присутне да је у пројекту заобилазница каја би требало
да рјеши наведени проблем, те да измјести терминал са постојеће локације. Влада РС је
општини Брод обезбједила средства за пут у пословној зони, те да ових средстава не би
било уколико би се одлучили за проширење постојећег треминала односно паркинга.
Питање премјештања терминала је договор из 2013. Године, под условом да општина
рјеши имовинско-правне односе.

4.

ПРИВРЕДА- ПОДСТИЦАЈНЕ МЈЕРЕ;
По овом питању, г-дин Слободан Пејчић упознао је чланове ПС да је према
критеријумима „БФЦ“ неопходно да општина планира подстицајна средства за
привреднике. Према приједлогу ребаланса буџета, планирана су подстицајна
средства за следеће намјене:
- Пољопривреда 90.000, 00 КМ
- Подстицаји за запошљавање – 30.000,00 КМ
- Подстицаји за преквалификацију – 20.000,00 КМ
- „Start up“ подстицаји – 5.000,00 КМ

Након што скупштина општине на наредној сједници потврди овај ребаланс, кренуће се
у реализацију наведених пројеката.
У вези подстицаја за преквалификацију, г-дин Пејчић је појаснио да је општина
претходних година проводила пројекат преквалификације заваривача, а да ове године
постоје захтјеви и за неке друге струке, као што су возачи. У сваком случају, видјеће се
након што скупштина општине потврди приједлог ребаланса.
Г-дин Шљивић, изнио је приједлог, а који је потребно размотрити да се ова средства
реализују преко послодаваца, који би одмах запошљавали раднике за којима је потреба,
односно који би се преквалификовали.

5.
СТАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ КАТАСТРА И ГРУНТОВНИЦЕ;
По наведеној тачки, детаљно образложење је изнио Војислав Милосављевић,
представник Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС и г-дин
Пајо Тркуља, начелник одјељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и
екологију. Наводи се да је основни проблем неажурирано стање земљишних књига, које
у току ратног и дијела поратног периода нису биле у посједу институција Републике
Српске. У наведеним околностима не постоји потпуна евиденција што значајно отежава
све активности у овој области.
Чланови привредног савјета су изразили незадовољство динамиком уређења
власничких и посједовних података, које се тренутно врши.
Препорука привредног савјета јесте да Општинска администрација предузме потребне
мјере, како би се од Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС
захтјевало значајно убрзање на уређењу власничких и посједовних података. Тако да
се избјегне ситуација којом би грађани и привреда били у неповољнијем положају у
односу на грађане и привреду сусједних општина.

6.
ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА У 2018.
ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЦИЉЕВИМА ИЗ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
БРОД ЗА ПЕРИОД 2016. - 2020. ГОДИНА
По овој тачки образложење је изнио Боро Грабавоац, упознајући присутне да је по
захтјевима БФЦ неопходно израдити и наведени План.
План имплементације приоритетних пројеката у 2018. Години израђен је у складу са
циљевима из Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година
представља једногодишњи план имплементације пројеката који произилази из важеће
Стратегије развоја општине Брод за период 2016.-2020. година. Његов садржај чине
пројекти из Стратегије развоја општине Брод за период 2016.-2020. година за чију су
имплементацију обезбјеђена средства за реализацију у 2018. години (средства из буџета
општине Брод, кредитна средства и/или грант средства), као и пројекти који се
планирају кандидовати за донаторска средства од стране Општинске управе општине
Брод током 2018. године.
Основ за израду овог документа је важећа Стратегија развоја општине Брод за
период 2016.-2020. година, а кориштени су и следећи документи: Програм капиталних
и других значајнијих улагања у 2018. години на подручју општине Брод, Интегрални
програм капиталних инвестиција општине Брод за период 2018. – 2020. Година,
Програма асфалтирања улица за 2018. годину и Плана ширења јавне расвјете за период
2018. - 2021. година.
План имплементације приоритетних пројеката у 2018. години у складу са циљевима из
Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година садржи преглед 33
пројеката, разврстаних по стратешким циљевима, називу пројекта у Стратегији развоја,
корисницима, очекиваним резултатима, начином спровођења, показатељима
извршења/успјеха, планираној вредности пројеката, улагањима у 2018. години,

изворима финансирања и одговорним организационим јединицама за провођење
пројеката.
Општина Брод је са Привредном комором Републике Српске потписала Уговор о
спровођењу сертификације локалних самоуправа са повољним пословним окружењем у
складу са захтјевима стандарда BFC SEE (Business Friendly Certificate South Eastern
Europe).
У складу са критеријумима BFC SEE стандарда, тачка 1. „Стратегија локалног
развоја“, односно тачком 1.4 Општина је развила план имплементације и одредила
приоритетне пројекте, да би Општина Брод стекла статус општине са повољним
пословним окружењем, приступило се изради истог.

7. РАЗНО
По овом питању јавио се г-дин Шљивић, који је истакео да је потребно обавити
појединачне разговоре са члановима ПС који се не одазивају редовно на састанке, те
да се види који су разлози, ако је потребно реорганизовати рад овог тијела или
слично.
Г-дин Сремац изнио је приједлог да се ограничи јављање чланова ПС како би рад
овог тијела био ефикаснији.

Завршено у 21.40

Записничар: Зорица Кнежевић

ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА
______________________________
Градимир Вукман

