Записник
са седме сједнице Привредног савјета

Седма сједница Привредног савјета одржана је дана 30.05.2018. године у сали за
састанке у згради Општине са почетком у 18:00 часова.
На дневном реду сједнице било је пет тачака под називом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

усвајање записника са претходне сједнице;
Незапосленост-информација
Пољопривреда-наводњавање
Статус руинираних привредних и стамбених објеката
Анкетирање привредника
Интегрални програм капиталних инвестиција 2018-2020
Разно

Присутни чланови Привредног савјета:
1. Градимир Вукман, предсједник,
2. Стево Себастијановић,
3. Лука Шљивић,
4. Сњежана Вукман,
5. Иво Дујмић,
6. Ружица Маслић.
7. Гордана Радовановић
8. Остоја Сремац
9. Дејан Симиџија,
10. Ирфан Омербашић,
Присутни из општинске управе:
Илија Јовичић, Начелник општине;
Боро Грабовац, шеф одсјека за локални развој,
Слободан Пејчић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности;
Славиша Тодоровић, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
(записничар).
5. Синиша Јаћимовић
1.
2.
3.
4.

Остали присутни:
1. Зорица Кнежевић – портпарол општине Брод
2. Виолета Гудаловић – радио Брод.

Одсутни чланови Привредног савјета:
1. Зијад Хавић,
2. Саво Даниловић,
3. Миливоје Ђурђевић,
4. Драган Јандрић,
5. Светозар Миличић,
6. Гордана Радовановић,
7. Славко Себастијановић
8. Бранко Џабић,
9. Драган Вудраг,
10. Славица Репија,
11. Драган Бардак,
12. 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.
Градимир Вукман предсједник изнио је иницијативу да на некој од наредних
сједница Привредног савјета треба измјенити Пословник, у дијелу који се односи
на рад, односно кворум. С обзиром да је Привредни савјет савјетодавно тијело, и не
доноси одлуке, не би требало ограничавати рад у смислу кворума, тј ако истог
нема, да се не одржава сједница. Остоја Сремац је нагласио да треба анализирти
зашто нема кворума, јер може бити да теме нису интересантне или је потребно
анализирати састав Привредног савјета.
Након тога, присутни чланови су усвојили прву тачку дневног реда, односно
Записник са претходне, пете сједнице. На записник није било примједби од старне
чланова.
2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ-ИНФОРМАЦИЈА
Слободан Пејчић образложио је податке Бироа за запошљавање Брод, те отворио
расправу. Стево Себастјановић је мишљења да је потребно инсистирати на
другачијем приступ школовању кадрова у средњој школи конкретно да се уведу
друга занимања, која су тражена на Бироу рада. Такође, наводи да нису толико
проблем ни плате, већ да је изгубљено повјерење, те да људи напуштају привреду и
одлазе у земље Европе.

Дејан Симиџија је потврдио наведено, те изнио је став да не може никога да нађе за
рад у SCAI Adapter – Тражили су од Бироа, али се нико није појавио на разговору за
посао нити су добили какав одговор од Бороа.
Иво Дујмић је мишења да је потребно или подићи плате или увести строжије мјере
за непојављивање људи са Бироа за запошљавање на разговорима за посао.
Ирфан Омербашић – Биро мора имати бољу евиденцију зашто се неко не јави на
договорени разговор за посао. Иницијатива – Боро Грабовац – да се анализира и да
Биро достави податке зашто се нико није јавио Адаптерима (од могућих 1300
радника на евиденцији).
У расправу се укључио и г. Лука Шљивић, који наводи проблем тромости Завода за
запошљавање. По конкурсима за подстицај запошавању који се распишу, Завод не
одлучује у разумном времену, а с друге стране послодавци морају да приме
радника. Такође, наводи проблем оптерећења привреде, разним накнадама, о
којима би требало разговарати.

Општи закључак чланова Привредног савјета јесте да је потребно што прије
покренути разговре са средњом школом око Уписне политике за нареду
годину, те изнаћи начин за школовање радника техничких струка, односно
оних који се траже на Заводу за запошљавање.
Такође, потребно је отворити разговоре и са Заводом за запошљавање да се
доставе подаци о разлозима због којих се људи не појављују на разговорима за
посао (ако већ исти траже путем бироа), како би се утврдило и стварно стање
незапослених.

3. ПОЉОПРИВРЕДА-НАВОДЊАВАЊЕ
О овој теми, пољопривреда и могућностима наводњавања, анализу је дао службеник
Општинске управе за пољопривреду Синиша Јаћимовић. Могуће је да се користе
примарни канали 3 и 4 и Полој за наводњавање у сушним раздобљима, и да се
површине до око 1000 хектара могу наводњавати. Оно што је потребно урадити јесте
да треба очистити каналску мрежу што је проблем и са финансијске стране, али се
сваке године може урадити по један дио. Иво Дујмић је нагласио да је анализа
недостатна јер се не зна шта је приоритет општине за биљни узгој. Свакако би требало
одредити прво приоритете у развоју пољопривреде па тек онда размишљати о наредним
мјерама. У име наведеног, потребно је урадити и анализу улагања. Синиша Јаћимовић
изнио је податке и о тренутном стању пољопривреде те нагласио да би се оствариле и
одређене уштеде на одржавању каналске мреже уколико би се систем користио за

наводњавање. Јер уколико се у канале упусти одређена количина воде и иста задржава
током године, онемогућава се раст коровских биљака у истим, тако да није потребно ни
редовно чишћење у мјери у којој се сада врши. Сходно наведеном потребно би било и
управљати унутрашњом каналском мрежом путем устава.. Слободан Пејчић је истакео
да поред наводњавања, иста каналска мрежа би се могла користити у времену високих
водостаја за исушивање одређених парцела. Наиме, свједоци смо поплава у претходном
временском периоду, те уколико би управљало каналском мрежом, нарочито у дијелу
старог Полоја, пољопривредне парцеле би се на вријеме исушивале што би омогућило
пољопривредницима стављање парцела у функцију. Не треба заборавтии да су на
подручју Старог Полоја значајне површине дате у закуп пољопривредним
произвођачима, па би свакако требало водити рачуна и о наведеном. По наведеној теми
укључио се и Начелник општине г Илија Јовичић.

Општи закључак теме јесте да би надлежне службе, требале урадити детаљнију
анализу по наведеној теми, како би се могао дефинисати став, односно приортет у
развоју пољопривредне производње.
СТАТУС РУИНИРАНИХ ПРИВРЕДНИХ И СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА
Након прочитане информације о стању запуштених објеката Иво Дујмић је био
мишљења да се ово питање може веома тешко рјештити. Себастјановић Стево је рекао
да се власницима треба дати рок да очисте објекат и да није вјероватно да се за велике
пословне објекте не знају ко су власници. Сњежана Вукман је замолила да се проблем
сагледа из реалније перспективе – да се рјешава прво ужи центар града – напуштени и
руиниранби киосци, полупана стакла на запуштеним пословним просторима.
Иако рјешавање проблема захтјева одређена новчана средства, општина би свакако
требала планирати буџетом рјешавање ове проблематике, јер прошло је 25 година а
проблем је увијек исти.
Лука Шљивић је отворио проблематику зграде поште. Начелник општине Илија
Јовичић је одговорио и објаснио ток рјешавања тог предмета. Рекао је да с обзиром да
је зграда оштећена а не уништена, тужбе власника нису прихваћене. Министар С.
Боровац је начелнику општине рекла да постоје одређена средства која могу да се
утроше у сврху обнове те зграде – вањске столарије, канализације и сл.

Општи закључак је да Комунална полиција извјести Привредни савјет о
предузетим мјерама за објекте чији власницу су познати, првенствено за пословне
објекте, а потом и за приватне објекте

АНКЕТИРАЊЕ ПРИВРЕДНИКА
Слободан Пејчић је упознао присутне са намјером за анкетирање и израдом нацрта
анкете за привреднике. Анекетирање јесте и законска обавеза а такође и обавеза по
„BFC“ критеријумима. Градимир Вукман је предложио да се анкета доради са
одговорима ДА/НЕ како би се анкета лакше могла анализирати. Питање је постављено
о начину дистрибуције анкете. Грабовац Б. је рекао да ће Општинска управа доставити
упитник привредницима.
ИНТЕГРАЛНИ ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 2018-2020
Од стране Боре Грабовца, Представљен је документ Интегрални програм капиталних
инвестиција 2018 – 2020. г. усвојен на 17. редовној Скупштини општине. Боро
Грабовац је описао поступак израде и усвајања документа. Себастјановић Стево је
предложио да се у приоритетне инвестиције обавезно уврсти израда пута у пословној
зони која је планирана од Скела до Градских базена.
РАЗНО
Под тачком разно Дејан Симиџија је предложио тему комуналних накнада и такси.
Градимир Вукман је предложио да се за следећи састанак Привредног савјета ова тема
кандидује као посебна тачка за разматрање. Предложена је за наредну сједницу и тема
наплате услуге и саме услуге одвоза смећа из сеоских домаћинстава.

Завршено у 21.40

Записничар: Зорица Кнежевић

ПРЕДСЈЕДНИК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА
______________________________
Градимир Вукман

