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Поступак издавања у закуп објеката и пословних простора којима располаже
општина Шамац и који су у својини Општине, проводи се на основу Одлуке о условима и
процедурама у поступку прибављања и располагања имовином Општине Шамац број 07022-206/10 од 30.07.2010. године и 07-022-189/2013 од 25.10.2013. године.
Одлуку о издавању објеката и пословних простора на коришћење без накнаде
доноси Скупштина општине. Начелник општине надлежан је за потписиваење уговора о
закупу пословних простора у складу са законом и овом одлуком.
Одјељење за привреду и инспекцијске послове надлежно је за провођење поступка
и реализацију наведене одлуке. Разлози за доношење Одлуке су стварање повољног
пословног амбијента у општини Шамац, кроз стимулативну цијену закупа и могућност
инвестирања потенцијалних закупаца у закупљени простор, ради адаптације објекта за
потребну дјелатност и могућност ослобађања од плаћања закупнине, сходно висини
улагања, што утврђује комисија коју именује Начелник општине. Заинтересовани
понуђачи достављају понуду/захтјев за закуп пословног простора Одјељењу за привреду и
инспекцијске послове на даље поступање.
Рјешењем број 01-111-16/2016 од 22.02.2016. године и 01-111-39/2018 од
10.04.2018. године од стране Начелника општине именована је комисија за провођење
поступка примопредаје објеката приликом закључивања уговора о закупу пословних
простора са којима располаже општина Шамац.
Иста комисија утврђује висину улагања закупца у пословни простор, о чему се
закључује анекс уговора.
На основу закључених уговора Одјељење за привреду и инспекцијске послове
извршило је анализу закупаца пословних простора и подијелилo их у двије категорије:
I Закупци пословних простора у Развојно-предузетничкој зони:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„BADER“ d.о.о. Шамац, директор Bernhard Franz Schneider,
„FERO“ d.о.о. Шамац, директор Бранко Максимовић,
„E-Metal“ d.о.о. Шамац, директор Евђенић Драгослав,
„VB-KARTONAŽA“ d.о.о. Шамац, оснивач Младенка Којић,
„ADA-POLIPROPILEN“ d.о.о. Шамац, директор Мира Церибашић,
Бужанин Радивоје вл. з.р. „AUSPUH SERVIS“,
Moto Club „VIKING“ Шамац (земљиште на коришћење у К.О Тишина),
Дарио Ћулум вл. Занаске радње „Столарија Ћулум“ Модрича ИЈ „Столарија
Ћулум“ Шамац,
9. Боро Љубичић вл. Занатско-трговинске радње „PJESKARA“,
10. Хасан Сејдић.
II Закупци осталих пословних простора:
1. Здравствена установа „APOTEKA VANJA“ (објекат стари Дом културе Горња
Слатина),
2. Ивановска Анђелка – Бутик цвијећа „MIMOZA“ (простор бившег предузећа
„Грађевинар),
3. КУД „ПОСАВИНА“ из Црквине (пословна просторија у Дому културе
Црквина,
4. „SARA“ d.o.o. Брод ПЈ Самопослуга Шамац (закуп грађев. земљишта),
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5. MTEL a.d. Бања Лука (закуп антенског стуба),
6. MTEL а.d. Бања Лука (закуп земљишта),
7. ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту (простор у Центру за социјални рад)
8. Мијанић Стојан (закуп градских базена),
9. Еколошко удружење „Обудовац“ (непокретности у КО Браница-Јекића језера),
10. Станковић Јелена вл. Занатске радња „GRAFIKO“ Шамац (пословни простор
бившег Меркура),
11. Татјана Антић вл. Cafee „Apoteka“ Шамац (простор бивше здравствене
апотеке),
12. Удружење ратних војних инвалида општине Шамац (простор бившег предузећа
„Грађевинар).
Поред анализе закупаца пословних простора и анлитичке картице Одјељења за
финансије, Одјељење за привреду и инспекцијске послове је табеларно приказало
потраживања закупнине са 31.12.2020. године и то: потраживања која су регулисана
улагањима у објекат (табела 1.), и стање наплаћених потраживања и дуг активних
закупаца (табела 2).
Табеларни приказ закупаца чија потраживања ће се регулисати кроз улагања у објекат:
Табела 1.
Закупнина
наплаћена
кроз
вриједност
улагања у
2020. год
(КМ)

Почетак
фактурисања

Процјена
комис. о
висини
улагања

Ред.
број

Назив Закупца

Износ
закупа
(мјесечна
зак) КМ

1.

„Grafiko“ з.р.

-

-

01.03.2021

12.913,00

2.

З. Р. „Столарија
Ћулум“ Модрича ИЈ
„Столарија Ћулум“
Шамац

252,00

-

27.10.2022

13.570,00

3.

Боро Љубичић

800,00

-

01.12.2020

-

4.

„Ada-Polipropilen“
d.о.о.

511,00

-

01.08.2021

-

5.

Татјана Антић

150,00

1.800,00

01.07.2024

19.057,80

Укупно:

1.800,00

-

45.540,80

У табели број 1. су приказани закупци пословних простора који су извршили улагања у
адаптацију пословних простора за обављање регистрованих дјелатности. Горе наведени
закупци имају закључене уговоре о закупу пословних простора, у којима су детаљно
наведени подаци око уложених финансијских средстава за адапатацију објекта и почетак
плаћања закупнине.
Укупна улагања поменутих закупаца у адаптацију пословних простора по основу
закључених уговора о закупу пословних простора износе 45.540,80 КМ, стим да је у току
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2020. године уложено 1.800,00 КМ од стране закупаца. С обзииром да се не врши
међусобно фактурисање ови подаци су битни због евиденције имовине општине, тј.
праћења увећања вриједнности имовине у власништву општине Шамац.
Табеларни приказ наплаћених потраживања и износи мјесечне закупнине са 31.12.2020.
године:
Табела 2.
Ред.
број

Назив Закупца

Износ закупа
(мјесечна зак.)
КМ

Наплаћена новчана
средства у 2020. год (KM)

1.

Ивановска Анђелка

40,00

200,00

2.

„Bader“ d.о.о.

2134,66

19.363,30

3.
4.

Здравствена установа
„Apoteka Vanja“
Бужанин Радивој („Auspuh
Servis)

(1564,66+570)

100,00

1.100,00

96,00

960,00

5.

„E-Metal“ d.оо

700

1.300,00

6.

„Sara“ d.о.о.

200,00

2.600,00

7.

„Fero“ d.о.о.

400,00

6.800,00

8.

Кертић Далибор

120,00

980,00

9.

Мијанић Стојан

2.800,00

5.600,00

10.

„Mtel“ а.d.

651,00

6.402,00

11.

„VB-Kartonaža“ d.о.о.

672,00

6.720,00

12.

ЈУ Јавни фонд за дјечију
заштиту

300,00

900,00

13.

Сејдић Хасан

70,00

1.690,00

14.

Љубичић Боро

800,00

0,00

(300,00+351,00)

(622,00+178,00)

Укупно:

54.615,30

Наплаћена закупнина за пословне просторе од 01.01.2020. до 31.12.2020. године
износи 55.620,30 КМ. Разлика новчаних средстава у износу од 1.005,00 КМ, која је
приказана у табели бр. 3 је због плаћања закупнине у 2020. години, по основу дуга
закупца из ранијег периода.
Закупац непокретности (градски базени) Стојан Мијанић је закључио уговор о закупу
градских базена на период од 01.07.2020 до 01.09.2020. године.
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Табела 3.
Ред.
број

Назив бившег закуапца који
је имао дуговања из ранијег
периода

Укупан дуг
(КМ)

Наплаћена новчана
средства у 2020. год
(KM)

1.

„RUMAPA“ d.о.о.

1.005,00

1.005,00

Укупно:

1.005,00

1.005,00

Износ закупнине код тужених правних и физичких лица из ранијег периода износи
69.149,32 КМ, донесена је пресуда и поднесен приједлог за извршење код надлежног
Суда.
Наплаћена закупнина у току 2019. године износила је 50.566,50 КМ, а у протеклој
2020. години наплаћена закупнина износила је 55.620,30 КМ.
Одјељење за привреду и инспекцијске послове ће наставити са даљом наплатом
потраживања и редовним праћењем наплате закупнине пословних простора и објеката у
својини општине Шамац. С обзиром на чињеницу да су 109.646,32 КМ евидентно
ненаплатива потраживања (потраживања из ранијег периода 2005-2015. године),
неопходно је у складу са Рачуноводственим стандардима извршити класификацију
потраживања.
Анализирајући стање из 2020. године можемо констатовати да ни код једног
активног закупца нема правних ни уговорних разлога за покретање раскида уговора нити
за покретање парничног поступка.
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