
  Интервју који је дао начелник општине Милићи Момир Лазаревић радиу "Бирач" у 

понедјељак,23.05.2016.г. у 13 часова. 

 

1. Четири мјесеца је прошло, од како сте дошли на мјесто начелника општине 

Милићи. Какво је било стање у општини када сте дошли? Можете ли да направите 

кратку компарацију између тог периода и  данас?  

 

           Свакако.Затекао сам дугове,дефицит за 6 мјесеци прошле године 550.000 КМ и 

неукњижених 250.000 КМ,крајем децембра односно почетком јануара када сам дошао у 

Општину дефицит је био 350.000 КМ, кредитне обавезе 3.000.000КМ, број запослених у 

локалној управи,Борачкој,Црвеном крсту,Центру за социјални рад,Обданишту било је 

93,тренутно је запослено 87 што је смањено за 6 радника, неисплаћене обавезе по основу 

пореза и доприноса за октобар,новембар и децембар. Више година милионска средства 

трошена ненемјенски, по основу ренте од  Боксит и Шумарства, утрошена огромна средства  у 

комуналне сврхе,  путеви, мостови, расвјета као и  значајна средства у изградњи локалних 

путева за што нису постојали критерији и мјерила због чега постоје одређене сумње јер нису 

трошена средства на транспарентан начин.  

Сарадња са Републичким властима као и са одређеним приврдним субјектима је била 

неадекватна и на веома ниском нивоу. Нису наплаћена адекватна средства по основу ренте као 

што је „Вивија“ вода , Електродистрибуција ХЕ Г.Залковик, овај проблем је у пoступку 

ријешавања. 

За 10 година, инспекцијске службе су лоше обављале своју функцију,  радна дисциплина је 

била лоша, долазак и одлазак са посла, конзумирање дувана на радном мјесту и алкохола. 

Запослени су сматрали да су  сами себи циљ а не да су запослени у Општини сервис 

грађана.Три ревизорска извјештаја су негативни или са резервом. 

Шта се урадило: 

Прво санирамо Буџет: 

    1.Измирење обавеза по основу пореза и доприноса,редовна плаћања по основу социјалних 

давања и накнада као и плаћање 500 КМ за новорођено дијете,подстицаја за пољопривреду 

измирене обавезе за 2014 г. и 2015 г.редовно плаћање стипендија  данас расписујемо Конкурс 

за стипендирање студената за ову годину,редовно плаћамо домове за збрињавање социјалних 

случајева, 

   2.Дисциплина поправљена,редован долазак и одлазак са посла,за вријеме радног времена 

може се изаћи само са потписаном излазницом, нема пушења у кацеларијама што је раније 

била пракса. 

   3.Утврђен вишак радника 

   4.Поштују се процедуре око тендера и јавних набавки. 



   5.На комуналном плану покренуте активности које су значајне за општину,ради се пројекат за 

пречишћавање отпадних вода,пројекат за уређење Зеленог и Студеног Јадра. 

   6.Кружни ток Инвестиција вриједна 580.000 КМ потписан Споразум , обезбијеђено  50 % 

Компанија Боксит, 50% путеви РС а потребне Сагласности Општина Милићи. Данас у 

Министарству добијамо Грађевинску дозволу и расписује се тендер. 

   7.Измјештање далековода у центру града,гдје све радове везано за ископ и полагање кабла, 

куповину кабла финансира Компанија Боксит а монтажу и демонтажу као и сву осталу 

логистику ради Електродистрибуција,потребне сагласности је дала Општина Милићи. 

   8.Ради се већи број паркинг мјеста 

   9.Ради се на увођењу лед расвјете, прикупљају се тендери,имаћемо 3 пута веће уштеде на 

годишњем нивоу. 

 10.Побољшан рад инспекцијских  служби,обавио сам разговоре са власницима Угоститељких и 

трговачких радњи везано за поштовање радног времена и редовно плаћање пореза као и 

пријављивање радника, 

 11.Саниран Буџет,дефицит за прошлу годину је 60.000 КМ што је много мање него што је био 

протеклих година. 

 12.Проводимо активности око формирања ШГ Милићи, данас се региструје у суду и званично 

почиње са радом. 

 13.Водимо активност са Телекомом око формирања пословнице умјесто канцеларије, 

 14.Активности су при крају око отварање Уни Кредит банке,потписан Уговор о Зкупу са 

Д.Здравља у фази је уређење неких 100 м2. 

 

 

2. За вријеме Вашег мандата , покренут је и пројекат о градњи Кружног тока на 

раскрсници у Милићима? Да ли ће он бити реализован до краја ове године? 

 

  Да ,у току је добијање грађевинске дозволе и расписивање тендера за најповољнијег 

извођача.Већ сам рекао раније у својим активностима. 

 

3. На свечаној сједници Скупштине општине Милићи, која је одржана 31. марта 

поводом Дана општине, казали сте да је дефицит у буџету смањен а заостале плате 

исплаћене  радницима. Да ли је то довољан показатељ да се општина Милићи, 

полако враћа у неко да кажемо, нормално стање функционисања ? 



Ново стање Буџета је стабилизовано(Буџет за ову годину је 4.549.100 КМ) имамо обећања да 

добијемо донација и кредита у том случају Буџет би био већи а то би се утврдило ребалансом), 

приходи и расходи су у балансу, води  се рачуна, нема ненамјенског трошења средстава. Према 

запосленима обавезе се извршавају уредно.  

 

 

4. У последње вријеме већина становништва са подручја наше општине, бави се 

узгојем малина. Подстицаји  за пољопривреднике већ су били и раније, преко 

разних међународних фондова. Да ли ће тај вид помоћи бити настављен? 

 

Биће настављен.Нама је стало да запосимо расположиве капацитете и ресурсе.Уредно плаћамо 

подстицаје.За сваки засијани дунум малине плаћамо 400 КМ. 

5. Колико сте задовољни досадашњим одрађеним пословима  на пољу 

инфраструктуре?  

 

   До сада је врло мало одрађено на пољу инфрасруктуре,није било пројеката. Радимо 

саобраћајне и комуналне инфраструктурне објекте,повећање броја паркиралишта,уређење 

улица,уградња хидраната на значајним мјестима у граду,итд.Раде се пројекти за Зелени и 

Студени Јадар као и Пречистач отпадних вода. 

 

6. На недавно одржаном састанку Главног одбора СНСД - а у Градишци, именовани 

су и кандидати за начелнике на предстојећим Локалним изборима? Да ли сте Ви 

поново кандидат испред своје странке или је о томе  још рано говорити?  

То је био глобални договор ДНС, СП И СНСД. Милићима је припало мјесто СНСД  како је и до 

сада било. Да ли ћу бити кандидован рано је говорити, кандидатске листе се предају до краја 

јуна. 

 

 

7. Уколико Вам грађани поново укажу повјерење на изборима, који ће  по Вама бити 

дугорочни планови у наредне четири године?   

 

Прије свега :  

• Запошљавање , колико може општина да утиче, утврђивање оних занимања која су 

потребна привреди наше Општине(дрвопрерађивачи,возачи,грађевински радници) и 

друга дефицитарна занимања, обезбедити средства за преквалификацију, млади људи  

да не одлазе. Сарадњу имамо са привредним субјектима а и са другима, у смислу да 

органи у Општини раде ефикасно свој посао, ефикасно и брзо доносе потребне 



сагласности.Тражење потенцијалних инвеститора, како би се искористили на подручју 

Општине властити капацитети и ресурси. 

• Обратити пажњу на социјалне категорије, у сарадњи са црквом снимити социјално 

стање, категорисати категорије и на транспарентан начин их помагати, поготово гдје 

нико није запослен.   Побољшати сарадњу са борачком популацијом и пензионерима ,  

који су дали значајан допринос изградњи и стварању општине Милићи. 

• Помоћи активности  везано за здравство,подићи ниво здравствене заштите у границама 

могућности, др Ђуричић Миломир наш доктор који је као вишак отпуштен прије 4 

године врати ће се и већ од 01.07.2016.г.почеће да ради код нас. 

• Извршити ревизију свих општинских признања, јер више је очигледно да су  признања 

обезвређена, нису заслужни добили . Признања треба да имају своју тежину, по 

заслугама, 

• Радити интезивно на Енциклопедији на нивоу РС а односи се за Општину Милићи, на 

чему се годинама није радило 

 

 8. Шумарство из Милића  поново је  милићко. Да ли је то добро за ово предузеће с 

обзиром да је од  "Бирча" наследило дио губитака и вишак запослених? 

ШГ Милићи је пребачено у Власеницу прије 10 г. имало је добит те године 250.000 КМ. Данас за 

прошлу годину ШГ Бирач Власеница има 1,3 милиона губитка што је свакако велико. Боље да 

прихватимо дио губитка и дио обавеза него да сваке године све више тонемо и сјечемо шуму 

не поштујући шумски ред.Подручје Милића има добру шуму лисићара и четинара и уз 

контролу од стране локалне заједнице уз домаћинско пословање свакако је то добро и 

оправдано да се издвоји.Сами Дрвопрерађивачи са подручја Милића ће имати боље и 

квалитетније снадбјевање дрвним сортиментима.Данас ШГ Власеница има дуг 4.600.000 КМ и 

1.900.000 КМ позајмица. 

 

 9. Грађани Милића пију воду, која због мутноће није за употребу. Зашто се том 

проблему не придаје већа  пажња? 

Тај проблем је присутан, нажалост ради се  о животној намирници  и ради се да се   угради 

одређених филтера и опрема и биће то ријешено. Новим Правилником о здравственој 

исправности воде за пиће који је објављен у септембру 2015.године  све до тада дозвољена 

мутноћа била је до 5 НТУ (јединица за мутноћу) а новим Правилником само до 1 НТУ, што је 

без уградње додатне опреме све теже достићи.Прикупљамо понуде за опрему и тражимо 

средства за рјешавање овог проблема. 

10. Од некадашњих пет па и више одјељења првачића, последњим уписом дошли 

смо до  два одјељења. Слична ситуација је и у другим општинама у Регији. Шта се 

може учинити а да се такав тренд заустави, јер у догледно вријеме , овдје нас неће 



бити? Да ли је то некоме циљ? 

 

Сами  смо себи криви, наши преци у много тежим условима имали су много више дјеце. Данас 

у Милићима 2-3 дјеце имају породице са лошијим материјалним стањем, није проблем 

материјално стање.  Удружење 4 и више дјеце помажемо.Општина Милићи са 500 КМ уплаћује 

за свако новорођено дијете , добар примјер је Компанија „Боксит“ ,која уплаћује за свако 

новорођенче 1000 КМ . Дају се попусти за чланарине у спортским и културним 

активностима.Дају се субвенције и помоћи за превоз у школу за породице са више дјеце. 

Омладина улази у зреле године, не удаје се и жени.  

 

11. Путеви су нам очајни. Свуда се граде, проширују " затежу" , само код нас 

пропадају или се у најбољем случају крпе? До када ће бити тако?  

 

То је тачно . За последњих 9 година , утрошено је цца 2.500.000, 00 КМ  за одржавање локалних 

путева и углавном је улагано у западни дио Општине , просудите сами о ефективности и 

ефикасности одржавања.У току ове  године утрошит  ће се цца 70.000 КМ за поправку локалних 

путева. Направљен је  Програм  за одржавање и радиће се приоритетне дионице, како би се 

локални путеви довели у нормално стање. За асфалт сада нема пара али је и то у плану. 

 

12. Милићи раније нису имали дворану, али су имали неколико добро рангираних 

спортских клубова. Данас имају одличну дворану, али немају јаких клубова. Због 
чега?  

 

СД „Боксит“ било је и финансирано од стране Компаније „Боксит“ , Општина није пуно бринула 

и улагала . 

 Данас Компанија Боксит улаже у Спортске и Културне манифестације има подршку Општине и 

остварује запажене резултате.Спортско друштво чине више секција и сви наступају џудо,карате, 

тенис, кошарка ,  мали фудбал  итд. КУД Боксит Милићи има Фолклор,хор,ликовну колонију.  

Резултати постоје.Раније је развој  усредсређен на фудбал и рукомет. Данас је више дјеце. Наш 

је циљ омладински спорт и масовност. Организују се Међународне културно-спортске 

манифестације у области: 

   1. Мали фудбал, 

   2.Ликовна колонија, 

   3.Фолклора, 

   4.Џудо итд. 

    Значи, не би се рекло да је раније спорт био боље развијен. 

 


