РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-9/2020
Датум: 14.08.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА I ТЕМАТСКЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 14.08.2020.
ГОДИНЕ У САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-9/2020 од 06.08.2020. године.
Сједницу је сазвала предсједник Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник
је водио Срђан Благојевић, стручни сарадник.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовло је 21 одборника, како слиједи:
присутност
(+,-)

Ред.
Име и презиме
број

Политичка странка

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

-

2

ВЕДРАН ЂУРЂЕВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

3

ДРАГАН ИЛИНЧИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

-

4

МАРА ЛАЗИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

5

САША МАСЛИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

6

МИЛАН СИМИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

7

БЛАГОЈЕ СИМИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

8

МИРКО ЛУКИЋ

СДС-Српска Демократска странка

+

9

НИКОЛИНА ШКРБИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

10

БРАНО ГАЈИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

11

СИМО ВАРАДИНОВИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

12

ВЕЛИМИР АНДРИЋ

Народни демократски покрет

+

13

АНКА ТУТЊЕВИЋ

Народни демократски покрет

+

14

ЂОРЂЕ КЕРТИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИЛАН ИЛИНЧИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Самостални клуб одборника

+

18

РУЖА СТАНИШИЋ

Самостални клуб одборника

-

19

НЕДЕЉКО МИТРОВИЋ

Самостални клуб одборника

+

20

ЈОВО НЕДИЋ

Демократски народни савез

+

21

ХРВОЈЕ ШИМОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

22

МАРИЈАН ЈОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

23

МАРИЈАН ТУЊИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

24

САЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Социјалистичка партија

-

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+

Сједница се одржава у великој сали за сједнице Скупштине општине Шамац уз поштовање свих
прописаних мјера предострожности, ради заштите јавног здравља, одн. здравља људи и смањења
могућности преношења вируса Корона са човјека на човјека. С тим у вези примјењене су здравствене
мјере:
•
•
•
•

Дезинфекција руку на улазу у салу за сједнице
Обавезно кориштење личне заштитне опреме (маске) које су обезбијеђене за oдборнике и све
учеснике у раду сједнице
Физички размак између присутних одборника и лица која учествују у раду сједнице
Обезбјеђење што мањег истовременог присуства броја људи у сали, ради спречавања већег и
дужег социјалног контакта

Након извршене прозивке и пошто је констатовано да је присутан довољан број одборника
(21) за пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске. Одборници Ружа
Станишић, Предраг Маринковић, Драган Илинчић и Сања Драгичевић су оправдано одсутни.
Поред одборника сједници присуствују: Блаженка Максимовић, секретар Скупштине
општине, Ђорђе Милићевић, начелник Општине, Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду
и инспекцијске послове, Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности и послове
цивилне заштите, као и директор КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац Михајло Ђурђевић.
Сједници присуствују представници средстава јавног информисања: Драгана Лукић, новинар
ТВ „Хит“ Брчко, Мира Лујић, новинар ''РТРС'', и камерман БН Телевизије Горан Опачић.
Сједницу је отворила и истом предсједава предсједник Скупштине општине Николина
Шкрбић, која је поздравила присутне, захвалила се на одзиву, те пожељела добродошлицу на прву
тематску сједницу Скупштине општине Шамац. Предсједник је потом предложила дневни ред по
Сазивнику за I тематску сједницу и исти прочитала. Предложени дневни ред је потом стављен на
гласање.

Са 21 гласом ЗА, дакле једногласно усвојен је следећи

Д Н Е В НИ Р ЕД
1. Информација у вези са доношењем Рјешења о наплати пореза извршењем на новчаним
средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
2. Приједлог одлуке о оснивању заложног права као хипотеке ради обезбјеђења плаћања пореског
дуга КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац

Потом се прешло на разматрање тачака дневног реда.
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АД – 1. Информација у вези са доношењем Рјешења о наплати пореза извршењем на новчаним
средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
Михајло Ђурђевић, директор КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац дао је уводно излагање.
На почетку свог излагања истиче да је у питању огроман проблем, који може да ескалира и
изазове несагледиве последице. Ми смо овдје због блокаде рачуна Водовода од стране Пореске
управе, а на конто водних накнада. Многи одборници не знају шта су то водне накнаде, па ћу
појаснити. За сваки кубни метар узете воде из земље на изворишту, и за сваки кубни метар фекалија
бачених у ријеку Саву ми плаћамо Водама Српске накнаду. Та накнада износи око 1.200 КМ
мјесечно.
Водовод је блокиран на износ од 256.000 КМ, од тога 12.000 КМ су трошкови обраде
поступка, значи да је укупни дуг био 244.000 КМ. Априла 2017. када сам преузео Водовод затекао сам
стање укупног дуга 1.328.737 КМ гдје није приказана камата од кредита од 300.000 са каматом 9,95%,
три године су биле већ отплаћене те је ово само приказана главница. У том дугу, дуг према Водама
Српске износио је 245.400 КМ, и затекао сам споразум између директора Вода Српске и директора
Водовода о репрограму, значи одложеном плаћању дуга од 251.000 КМ на пет година, ануитет је
износио 4.000 КМ, и директор се обавезао да ће то редовно плаћати уз текуће обавезе, које износе
1.200 КМ мјесечно. Од тог споразума априла 2016. године прошла је једна мултилатерална
компензација у мају или јуну 2016. године, и није уплаћен ни један ануитет ни репрограма ни текуће
потрошње. Пошто ово није био једини дуг, био је већи дуг и за струју ја сам одмах у мају мјесецу
2017. године отишао у Воде Српске и обавио разговор са тадашњим директором Миланом Кикићем.
Предложио сам му, видите директоре ја знам за дуг све ми је јасно, видите уплате из претходног
периода 2013. год. рецимо 3.000 КМ, 2014. године 6.000 КМ, ја се обавезујем да ћу плаћати 2.000 КМ
мјесечно што је 24.000 годишње. Тренутно више не могу, тек сам дошао у фирму, затекао сам
наплату од 20.000 КМ мјесечно и он је то прихватио, да пробамо тако. Уплаћивао сам 2.000 КМ
мјесечно, од чега је ишла хиљада за текуће обавезе а хиљада у репрограм, такав је био договор. Ту су
били присутни и шеф рачуноводства моје фирме, и шеф рачуноводства Вода Српске. Договорено је
такође да се оне временом чују, па да се мало раскњижава на узету, мало на испуштену воду, мало на
репрограм то је даље било оперативно. Моје је било да плаћам 2.000 КМ мјесечно. Ја сам то
испоштовао, све док је Кикић био директор.
У фебруару мјесецу 2019. године, дан прије смјене Кикић-Миловановић, Кикић раскида овај
уговор. Чим је Миловановић преузео функцију, начелник и ја зовемо директора Миловановића и
тражимо с њим састанак. Мирослав Миловановић је одговорио да директор настави тако плаћати па
ћемо некада сјести и договорити шта ћемо даље. Ја сам тако и наставио све до децембра 2019. године.
Тада ме је назвала Рада Баричанин, шеф рачуноводства и рекла ово је зрело за принудну наплату, ми
то не можемо више толерисати, ми то морамо предати Пореској на принудну наплату, а ви се
обратите Пореској, Министарству финансија и тражите репрограм. У фебруару 2020. године ми
шаљемо допис Министарству финансија и тражимо да нам се одобри репрограм, и добијамо
негативан одговор, не одобравају нам репрограм, зато што то није још ни било стигло њима, још није
предато на наплату. То је тако стајало од фебруара, и мени Рада Баричанин каже, ти си већ у
претплати текућих обавеза, немам ја шта више уплаћивати то је ''ad acta'' скинут је дуг биће предато
на пореску, и ја сам од тада само плаћао текуће обавезе.
То је било све до 30. јула ове године, када су ме назвали из Павловић банке и рекли да је рачун
блокиран. Рјешење је стигло 3. августа. Ми смо већ 2. августа, начелник и ја отишли код министра за
финансије Зоре Видовић са молбом да нам се одобри репрограм, али њој на столу још није било
рјешење. Ми смо показали ово што нам је одбијено у фебруару, она нас је поново упутила на Воде
Српске, рјешите то са Водама Српске и деблокада ће бити скинута, иако смо ми рекли да је то сада
питање Министарства. Ми смо отишли код директора Миловановића, он нам је рекао ово више није
наш предмет ми смо то морали предати на принудну наплату, и човјек је отворено рекао осам мјесеци
се на мене врши притисак да блокирам Водовод. Они су са своје стране помогли, написали су
Министарству финансија допис у коме их обавјештавају да то више није њихово, да се то треба
рјешавати са њима. После тога, начелник и ја смо били код замјеника директора Пореске управе кога
смо замолили да се овај проблем ургентно ријеши, јер у вријеме августа мјесеца љетних дана, у
вријеме Ковида, замислите да се блокира Водовод. Није то само блокада Водовода, доводи се у
питање функционалност Водовода, јавног предузећа које је од виталног интереса за све нас овдје.
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Вода не зна ко је које нације, и ко је које политичке партије, ако ишта није бојиште за политички рат
то је Водовод. Тај господин нам је рекао ако се приложе сви потребни папири да он не види разлог да
се не одобри репрограм. Ми смо зато и овдје, да се приложи заложно право да се одобри хипотека, а
хипотека је земљиште око водоторња које је процијењено на 305.000 КМ, те нам је потребна ваша
Одлука да би ми добили тај репрограм. Толико о водама и том проблему.
Моја дужност и обавеза је да вас информишем о свом раду за ове три године, везано за оно
што сам затекао и оно што сам урадио. Ми смо блокирани на дуг од 244.000 КМ , а ја сам затекао
245.000 КМ из чега је видљиво да ја ни једну марку дуга нисам направио, све своје текуће обавезе
уредно сам плаћао, платио сам 1.000 КМ репрограма и то је отишло у затезне камате, али ја дуг нисам
повећао ни за једну марку. Све је узрочно-посљедично, не можемо причати о једном проблему а не
узети у обзир други.
Дуг који сам затекао је био 1.328.737 КМ гдје није обрачуната камата. Тренутни дуг Водовода,
по шестомјесечном обрачуну предатом у АПИФ ове године је био 1.243.000 КМ и сада нам је скинуто
20.000 КМ, значи још умањен за 20.000 КМ. Априла 2017. године Водовод је имао дуг према Електро
Добоју 622.000 КМ, и потписан споразум на 3.500 репрограма да се плаћа, према Водама 245.000 КМ,
према доприносима 51.000 КМ, заостале плате 25.000 КМ, порез на плате 5.000, и кредит тј. главница
кредита од 300.000 КМ износи 234.000 КМ. Наплата у априлу мјесецу је била 29.310, 95 КМ од тога
9.302 КМ из општине, значи од грађанства и од привреде наплаћено је 20.000 КМ, говорим о мјесецу
када сам ја дошао. Прво што смо урадили, морали смо потписати уговор о снабдијевању са свим
грађанима Шамца, по том уговору, пошто је било великих дуговања, 82 породице су направиле
репрограм претходних дуговања гдје сми ми понудили 1% да се плаћа претходних обавеза уз текућу
потрошњу, затим 196 породица позвало се на застару и по Закону о облигационих односима платило
задњу годину, то су углавном били и већи износи, а остало плаћају редовно, док је 170 домаћинстава
први пут евидентирано. Чињеница је да ту има доста домаћинстава који не живе овдје али барем
плаћају накнаду коју до сада нису плаћали, док има и оних који уопште нису били евидентирани. Из
тога што смо наплатили задњу годину од ових 196 породица, ми смо платили три заостале плате које
сам затекао. У Електро Добој сам прво и отишао, чим сам преузео функцију, видио сам колики је дуг,
видио сам да се плаћа репрограм а не плаћају се текуће обавезе. Текуће обавезе су биле 7.000 КМ а
репрограм 3.500 КМ. Мој претходник је почео да плаћа репрограм а текуће обавезе није, и од
момента потписивања репрограма већ је направио 47.000 КМ дуга за текуће обавезе. Ја сам тада са
Даном Васиљевић обавио разговор, предложио да плаћам између 5 и 6 хиљада марака и они су
усмено то прихватили. Данас, ми плаћамо сваки киловат час потрошене ел. енергије, и плаћамо 1.500
КМ репрограма, то је договор између начелника и директора Електро Добој г. Цвијановића. Тренутни
дуг је 609.000 КМ. Доприноси износе 56.000 КМ, то смо направили репрограм, било је на скупштини
и редовно се плаћа 902 КМ мјесечно, то је било заложно право препумпна станица 2 на кружном
току. Кредит од 234.000 КМ је оно што ме нејвише боли, и када морам платити рату кредита вјерујте
да се осјећам преварено. Кредит од 300.000 КМ узет је са каматом 9.95% да се исплати 10 доприноса,
7 плата из претходног периода, Електро Добоју је плаћено 40.000 КМ, те разним добављачим.
Углавном око 200.000 КМ је плаћено обавеза, и остављено 100.000 КМ да се финансирају текуће
обавезе у наредном периоду. Из тог кредита, после измиривања ових обавеза плаћено је још 9 рата
кредита и 8 плата, и исто толико обавеза према ПДВ-у. Ми смо тај кредит реструктурирали, начелник
и ја смо били 2018. године у Павловић банци, и људи су видјели на 300.000 КМ треба вратити 470.000
КМ то стварно није нормално. Ми смо добили преостали дуг на 12 година, са каматном стопом
6,50%. Моја рата сада тог кредита је 2.100 КМ, а била је 4.000 КМ. Значи, добио сам мало ваздуха у
плућа да могу остале обавезе финансирати.
Битно је да вам кажем, тренутна наплата је око 43.000 КМ мјесечно , то је годишње између
502.000 КМ и 570.000 КМ, и важно је да вам кажем да смо имали једну финансијску инјекцију од
такси новосаграђених објеката, инкасирали смо 51.000 КМ, а потрошена вода у тим објектима је до
дана данашњег 42.000 КМ. Тренутна наплата, процентуално, износи 95%, и имамо само један велики
проблем а то је Нова Форма, дужни су 80.000 КМ, и нисам га искључио а потроши некада и преко
1000 кубика воде мјесечно.
По основу разних дуговања до сада је враћено 246.631 КМ, није дуг за оволику цифру мањи
зато што иду затезне каматае. Ако буде питања могу тачно рећи шта је све враћено и колико. Хоћу
још да кажем, да је 2016. године била једна донација у фебруару мјесецу од 139.000 КМ, из те
донације настваљају се плаћати текуће обавезе, 10.000 КМ је уплаћено за ''Борац'' , остало је углавном
сервисирање текућих обавеза. Иако је та донација била за санирање објеката а не за санирање текућих
обавеза, међутим ја сам дошао 2017. године у просторије доле које нису биле ни омалтерисане, а
камоли окречене, и за то постоје фотографије.
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Често се овдје поставља питање, колико је некада био дуг, а колико је сада? Ја имам податак,
31.12.2009. године дуг Водовода је износио 814.168 КМ , 31.12.2016. године 1.328.471 КМ, и оно
питање које кружи, не знам због чега тиче се броја радника. У марту мјесецу 2017. године на платном
списку Водовода било је 25 радника, 14 у сталном радном односу, 6 по уговору о дјелу а сваки дан на
послу, и 5 који су долазили повремено. Тренутно Водовод има 16 радника у сталном радном односу,
нема никога по уговору о дјелу и 1 приправник. Толико о финансијама.
Технички аспект је нешто што морате знати, како је некада Водовод функционисао а како
функционише сада. Водовод је саграђен 60-их година прошлог вијека, и тада је радио на принципу
хидрофора, гдје пумпа гура воду у боцу од 20 кубика, када достигне задати притисак искључује се
мотор и то се пумпа у мрежу. Временом, како је долазило до кварова пумпе нису могле напунити тај
резервар, он је премоштен и почело је упумпавање директно у водовод без резервара, и тада се
јављају проблеми. Није проблем дан када је радила привреда, било је више људи , и пумпа је то
подносила. Што је напумпано то је и потрошено. Проблем је била ноћ када све стане а пумпа и даље
ради. Достиже се притисак од 6 bar-a и изазива константне кварове. Регулација је вршена на
најпримитивнији могући начин, то је изум тадашњег техничког директора Мире Минића, нажалост,
гдје се ноћу цијев ''fi 300'' одврће и баца вода у канализацију док не падне притисак. И значи, цијелу
ноћ пумпа ради, пола иде на евентуалну потрошњу док се пола баца. Таква регулација је трајала
скоро 10 година, рачуни за струју су били преко 7.000 КМ. Онда, долазе људи из ИМТ-а, мислим да је
била 2012. година и предлажу интелигентно и паметно рјешење, а то је да се пумпе покрећу помоћу
фреквентног регулатора којем се зада притисак и којим је могућа динамичка регулација притиска,
значи дању хоћу већи, ноћу кад нема потрошње мањи и тада се пумпа врти споро и само одржава
одређени притисак. Регулација броја обртаја пумпе директно је сразмјерна снази, а то је директно
сразмјерно потрошњи електричне енергије. Рачун за струју је пао, за 2 и више хиљада марака
мјесечно. То је паметно рјешење, и требало га је само прикачити и на двије остале пумпе. Међутим,
дешава се проширење водовода, санација и изградња водоторња, и већ сам то рекао и понављам, ја
сам инжињер индустријске аутоматике, бавим се струком 30 година, и сада тврдим да је водоторањ
промашај. Да је добро, не би га Бијељина искључила. Ово рјешење са фреквентним регулаторима
доноси то да је мања потрошња струје, да је мањи притисак. Ако је водоторањ изграђен зато што није
било притиска у неким зградама, то се рјешава пумпом у згради која подиже. По тој логици Београд
би требао имати притисак од 21 bar. Свака зграда треба да има пумпу која подигне воду до горњег
спрата, а не дизати притисак константно. Замислите да је сваког момента 500 тона терета наслоњено
на трошну водоводну мрежу, 500 кубика то је 500 тона, и константно 24 сата. Ја сам априла мјесеца
2017. године затекао губитке у водоводној мрежи од 82% значи око 40 литара у секунди. Када се тај
број помножи са бројем минута, сати, дана, мјесеци и година добијете фрапантан податак. Упоредите
то са висином и површином воде када је била поплава па ћете видјети резултат. То су ненормални
подаци. Ми смо набавили опрему за дијагностику кварова, тренутни губици су око 58%, отклонили
смо заиста велики број кварова, то је и видљиво.
Ја сам присуствовао првом пуњењу водоторња, гдје је Драган Савић захтијевао да неко моје
струке присуствује јер ти људи који су тамо били у то се нису разумијели. Упаљена је прва пумпа, 18
kw ништа нема у водоторњу, упаљена је и друга исто ништа, тек са трећом од 50 kw почео се пунити
водоторањ. Настала је паника, зови Драгана шта се дешава, он је рекао да је негдје остала отворена
цијев ''fi 300'' , замислите колико су ти губици. Онда су се нешто дошаптавали, ајде ријешићемо ми то
нека раде све три пумпе, уложићемо неких 30.000 КМ ти губици ће се ријешити и то је то. На томе је
остало. Ја сам затекао да раде двије или три пумпе, никада једна као што сада ради. Оно што мене
боли, што је саграђен овај водоторањ, да је Институт за воде из Бијељине 2008. године радио
хидрауличку анализу у којој се каже да су губици 2008. год. 64%. То каже Институт, људи који су
овлаштени да то кажу. Нипошто не ићи у повећање притиска док се не санира градска мрежа. Ми
осам година после тога изграђујемо водоторањ. Ја заиста не видим разлог зашто је то урађено, ако је
оправдање зато што није било притиска у горњим спратовима, то се ријешава једном малом пумпом.
Ако је оправдање када нестане струје да имамо резерве, за сат и по изађе сва вода, то се ријешава
агрегатом а не водоторњем. То је све што се тиче техничког аспекта.
Урађено је проширење мреже, тренутно је прикључено 270 прикључака на околна села,
урадили смо даљински надзор за управљање пумпном станицом Рудине, и извориште на водоторњу,
урадили смо неле џепове у Писарима, сокак Маслића, Новаковићи и Косово Поље насеље ту смо
довели воду, људи нису имали воду толике године, остале смо допунили. Артерци функционишу, то
је наша брига, надам се у наредном периоду да ће сви имати затворене кућице и да ће бити заштићени
од механичких нечистоћа. У последње вријеме имамо трактор и цистерну који служе као сервис
грађанима на чишћењу канализације.
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Отворена је дискусија поводом прве тачке дневног реда.
Одборник Ведран Ђурђевић
Најприје се обратио предсједнику Скупштине истичући како сматра да дискусија директора
Водовода није требала да иде у оваквом правцу, обзиром да је повријеђен Пословник јер ми нисмо
дискутовали о тачки дневног реда. Сваке године имамо редовну сједницу гдје буде извјештај о свим
јавним предузећима у којима Општина има оснивачки удио и јавним установама. Значи прављење
тематске сједнице око једне Информације и блокаде Водовода, да се он врати назад и да директор
неке своје стручне аспекте неких појава, које у овом тренутку нити су образложене у Информацији,
нити су овдје провјерљиве, и да износи своје личне судове шта је било потребно а шта не, сматрам да
се тиме изашло из дневног реда. Када је у питању Информација у вези са доношењем рјешења о
наплати пореза извршењем, ми смо добили Информацију која је, како мој уважени колега одборник
Милан Симић каже често, субјетивна, пристрасна и политички обојена. Хоћу да питам директора
Водовода да ли је он упознат због чега она водна накнада није плаћана у периоду прије 2016. године
када је извршена прва мултилатерална компензација у овом износу? Да ли сте упознати са Законом о
посебном начину измирења пореског дуга? Да ли сте упознати са одредбама тог Закона и када је
донесен? Да ли сте упознати да је тај Закон објављен у Службеном гласнику број 66/2013 и да после
ступања на снагу тог Закона 90% Водовода у Републици Српској није уопште плаћало водне накнаде?
Тај Закон је предвиђао да ће се потраживања државе по основу пореза, и неких других накнада које
имају карактер пореза, наплатити конвертовањем у оснивачки удио, да држава буде у оснивачком
удјелу привредних друштава, овдје се каже јавним али испаде и оних које су основане приватним
капиталом. Да ли сте упознати да нико после тога није плаћао воду у периоду од ступања на снагу тог
Закона 2013. године па све до децембра 2014. године када је Уставни суд оборио тај Закон? Јесте ли
упознати да двије године није било основа да би неко угрожавао ликвидност плаћањем пореза и
пореских дугова због тога што се очекивало, и сами сте рекли да је Водовод и канализација предузеће
од стратешког интереса? Да ли се може угрозити пословање предузећа неплаћањем добављачима од
којих зависи набавка материјала, плата и доприноса радницима да би се платило нешто за што је
држава доношењем Закона гарантовала да може прећи у власничку структуру? Колико је Општина у
оснивачком удјелу Водовода, мислим да је већински власник 66%? Да ли је било онда основа да се ти
новци који се прикупе по основу нечега да се дају за порезе држави, ако је било основа да се очекује
да у будућем периоду држава одн. општина на коју би било пренесено, повећа оснивачки удио? То је
оно што имате у Слободној Зони, што сам говорио док је Живан Којић био директор а Саво минић
начелник, гдје се вуче дуг Слободне Зоне према општини 200-250.000 КМ умјесто да се конвертује у
оснивачки удио, и чистите предузеће, стварате му бољи бонитет, кредитну ликвидност и све остало, а
повећавате оснивачки удио и повећавате вриједност предузећа. Двије године нико није плаћао, сада
када гледате плаћано јесте али не колико би требало да буде плаћано. Што смо се ми бунили? Није
исто 2009. и 2016. година.
Сада ја вас питам, Ви сте рекли да сте 2016. године када сте преузели Водовод затекли
наплату 20.000 КМ од физичких и правних лица, мимо Општине, а сада је наплата 43.000 КМ. Сада
саберите 4 године пута 20.000. Колико то дође? 960.000 КМ. Нека није толико, нека је пола то је
500.000 КМ, додајте финансијску инјекцију коју сте имали 51.000 КМ. Је ли то пола милиона марака?
За колико сте ви рекли да сте смањили дуг, за 100.000 КМ? Затекли 1.350.000 КМ сада имате
1.250.000 КМ. Смањили број радника, за колико, 9 у сталном радном односу и немате повремених?
Ви сте преполовили број радника, удуплали наплату, сада ја вас питам гдје су вама паре? Гдје вам је
500.000 КМ за четири године када сте смањили дуг за 100.000 КМ? Небитно је које се обавезе
сервисирају. Сада ја вас питам, ви сте наплатили најмање 600-700.000 КМ за ове четири године,
смањили сте дуговања Водовода за 100.000 КМ у збиру, немојте ми рећи да је 600.000 КМ камата на
1.300.000 КМ дуга, то није образложење. Кажем Вам, 600.000 КМ нека је повећана наплата и приход
за 4 године за 600.000 КМ, гдје је остало?
Даље, утрошци средстава од водних накнада, 52.000 КМ се дају на одржавање путева. Зашто
Водовод одржава приступне путеве за ископ шљунка? Хоћете ви одржавати и сепарације још мало,
хоћете одржавати амортизацију грађевинских машина, багера и камиона који то црпе? Зашто би
Водовод насипао путеве којим се извлачи шљунак? На то се одвајају средства ''насипање путева'' тако
смо добили Извјештај о утрошку водних накнада гдје је 52.000 КМ дато за насипање путева. Гдје су
сва та средства, за 500-600.000 КМ је повећан приход, по Вашој изјави. Ви сте рекли да сте одмах,
нисте удуплали али сте повећали наплату, тако да та наплата сада излази дупло више, рекли сте да сте
дупло смањили број радника који су ангажовани, и онда сте рекли да сте дуг струје са 620-630.000
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КМ смањили за 11.000 КМ у збиру. Свели сте доприносе за један износ, свели сте водну накнаду коју
сте дужни Пореској управи или Водама Српске за који износ? А рекли сте, да сте удуплали промет
који у збиру, сада номинално када саберемо износи преко пола милиона марака. Сада ја Вас питам,
гдје су ти новци?
Мене не интересује шта сте Ви завршили, мене не интерсује које је Ваше мишљење о
технолошким аспектима снабдијевања водом, водом су се људи снабдијевали и прије 2016. године.
Немојте да мислите да сте ви измислили воду. То како је шта рађено, да ли је водоторањ био или није
био, Ви одлучујете о поступцима менаџмента Водовода од 2016. године, зашто нас враћате сада назад
у 2009. год. у 2013. годину, шта је радио Стево Товирац? То је срамота да се прича о претходној
управи шта бисте Ви као стручњак урадили. Како можете рећи да је, нажалост, неко нешто урадио
што Ви не бисте? То је Ваше лично мишљење, а Ви нисте овдје да износите лично мишљење већ
податке и параметре који треба да буду нама присутни у Информацији да бисмо ми могли провјерити.
И то смо рекли прошли пут, па сад каже врти се неко питање, то ако је било одборничко питање ми
смо требали да добијемо извјештај о броју запослених радника 2016. године и на данашњи дан
14.08.2020. године, па да ми можемо провјерити у Фонду ПИО и Пореској управи колико је људи
било пријављено, а не Ви нама ја сам смањио број радника ја сам смањио ово и све нам као успут
говорите. Мене то као што ви говорите успут стварно не занима. Ја као одборник који требам да
дискутујем овдје, ако треба да дискутујем на неку тему морам имати материјал. Зато сам и рекао
предсједници да ово није тема дневног реда. Шта је затечено 2016. године, шта је било 2009. године,
то су ствари које смо ми морали имати овјде написане да бисмо могли о њима дискутовати, а ви сте
овдје потрошили пет минута да нам изложите проблем блокаде Водовода, и 25 минута Ваших
стручних мишљења која мене, искрено, не занимају.
Значи, само ми објасните. Удуплали сте наплату, преполовили број радника а смањили
дуговања за 100.000 КМ у збиру, тако сте рекли са 1.350.000 КМ на 1.250.000 КМ. Гдје је Вама оних
400-500.000 КМ?
Предсједник Скупштине општине Николина Шкрбић, прије наставка дискусије дала је краће
појашњење, с обзиром да је одборник Ведран Ђурђевић уложио примједбу. Истиче како је сматрала
да одборници требају имати комплетан увид у информацију у каквом се стању налази Водовод, те је
зато и допустила нешто опширније излагање директора Водовода, неке одборнике можда не интерују
неке ствари, друге интересују. Зато има писмено, али и усмено излагање.
Одборник Велимир Андрић
Истиче прије свега како су на крају излагања одборника Ђурђевића чули кључну реченицу
''нас то не интерсује''. Прошли пут сте тражили, када смо водили расправу дијелом, иако то није била
тачка дневног реда, тада сте рекли немамо информације. Ево директор Вам је дао све информације,
тражили сте број радника, ево добили сте. То што вама те информације не одговарају, то је Ваша
ствар. Кључна је ријеч ''нас не интересује''. Нас интересује, и у каквом је стању сада јер доносимо
одлуке данас о Водоводу, и морамо знати у каквом стању се налази. Знам да Вам не одговарју цифре
шта је плаћено и када је плаћено. Позивати се на Закон који jе ступио на снагу 2013. године и, како
рекосте на Уставном суду оборен 2014. године, то износи годину и по, колико је трајао тај вакуум.
Ми причамо о настанку дуга, највећим дијелом до 2017. године а највећи дио тог дуга је настао од
2009. године од преузимања дужности до 2016. године, око 200.000 КМ, и то је тачно. Ви не вјерујете
ниједним информацијама, и то не само у овом, него и у другим случајевима. То су чињенице, то
показују подаци. Причати зашто није плаћао репрограм или јесте, накнада се мора плаћати. Зашто
нисте конвертовали дуг у акције? Зашто то није урађено, ако је била прилика од 2009. год. па до 2017.
године? Ја вас питам, зашто то нисте урадили, и који Водовод је то урадио? Ни један у РС. Дакле
причате о замјени теза.
Овдје се ради о пореском дугу, о накнадама које су настале највећим дијелом у периоду од
2009. год. па до 2017. године, то показју подаци. Не морате вјеровати нама, отиђите у Пореску
управу, отиђите у Воде Српске, добићете исту ту информацију. Воде Српске су ваше, Пореска управа
је ваша узмите информације. Када кажем ваши, говорим у политичком смислу. Прошли пут сте рекли
да немате информације, ево директор је дао све информације. Коју информацију вам је сакрио?
Ниједну. И о техничким карактеристикама, и о финансијама, и све оно што је потребно да разумно
донесемо одлуку која је овдје пред нама. На почетку свог излагања, и мислим да је говорио онако из
срца, можда не политички, рекао је кључну реченицу иза које стојим и ја, и стојимо сви и треба да
стојимо ''Водовод не треба да буде политичко бојиште'' , и немојте га претварати у то, молим вас.
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Одборник Ведран Ђурђевић, криви навод
Криви навод се односи на то, да ја нисам рекао да мене не интерсује стање у водоводу, ја сам
рекао да мене не интерсују стручна мишљења ако нису провјерљива. Мене интересује стање на дан
преузимања Водовода од стране новог директора , стручна мишљења без писаног материјала који
није провјерљив ме не интерсују. Због тога сам одмах рекао предсједници да је изашао из дневног
реда, обзиром да се уз дневни ред који достављају требају приложити материјали о којима се
расправља. Ми нисмо добили материјале о ономе о чему прича директор Водовода. Због тога сам
рекао, да његова стручна мишљења, шта је он завршио, гдје је радио, чиме се бавио, то мене не
интерсује ако немају неки елаборати да би то можда неко други требао испитивати. Ево, сада ја
кажем са свог стручног мишљења да је требало урадити водоторањ. Треба ли о томе да се дискутује?
Дискутује се о ономе што је тема дневног реда, ово што је причано није тема дневног реда. Зато
кажем, мене интересује стање Водовода, јесте Водовод витално предузеће и јесте предузеће од јавног
интереса, и више мене треба да интересује у Шамцу који живим него тебе који живиш у Обудовцу,
зато што ја живим овдје и моје дијете пије ту воду. Тако да немој такве ствари да радиш, то је замјена
теза, да ти причаш о томе да мене не интересује какву воду пије моје дијете, а тебе интересује. Ја знам
шта сам изјавио. Мене туђа стручна мишљења, без елабората стварно не интересују. А када кажем
нас, претпостављам да дио људи који овјде сједе не воле да дискутују о ономе о чему ништа не знају,
или о чему немају могућност да стекну увид о томе. То је то. Немој молим те да парафразираш
погрешно моје ријечи, ја када кажем да мене његове стручне анализе не интересују, не интересују ме
ако их не могу провјерити.

Одборник Милан Симић
На почетку свог обраћања истиче да је, по обичају, Информација субјеткивна, непоуздана и
непотпуна, што је особина 99% ваших информација. То могу потврдити сви који хоће, иоле, логично
и рално да кажу, али ја разумијем људске и политичке потребе, и све остале потребе које један човјек
има. Међутим, некада треба бити реалан и коректан, а не причати углавном о онима којих ту нема.
Ми смо задње четири године углавном присуствовали причи о оним људима који су нешто водили а
нема их овдје. Стварно није коректно. Зашто кажем да је Информација непотпуна? Па зато што
почиње од 2013. године, и морам поновити по ко зна који пута да није живот почео с вама, није
општина почела са вама, није Водовод почео радити 2013. године од када је датирана ова табела са
неким уплатама. Стање дуга, директор рече да је наслиједио одређени дуг укупан, у коме дугу је било
толико колико је било по основу водних накнада са каматама, а приближно толико је било и 2008.
године. Шта бих ја сада требао рећи? Ви стално причате о неком претходном и новом менаџменту.
Шта ми сада требамо причати? У вријеме начелника Мирка Лукића и његовог директора је био дуг
тај и тај, није плаћано ништа, јер претходни директор је наслиједио мало мање обавезе, око 200.000
КМ је било обавеза по основу водних накнада, и наслиједио око 600-700.000 КМ неплаћене струје. И
шта сада, требамо се враћати у 2008. годину , па 2004. годину и уназад до 1992. године? Такве су
околности биле до 2008. године када Водовод нико није ни притискао, на неки начин је чуван
социјални мир у то вријеме. Није плаћана струја, директор Стево је закетао искључене телефоне,
замислите докле је то дошло. И шта сада, ми смо требали четири године причати о Мирку, или о
бившем директору? Нисмо то радили, такво је стање било у 90% Водовода у цијелој Републици, и
данас је ситуацију у Водоводу нормално тешка, али ја вам кажем била је и тежа. Искључивана је
струја, додуше само управној згради, није се дозволило да систем остане без струје. Да ли је требао
неки пројекат или није, то су стручњаци из те области одређивали, и тај пројекат је започет давно
прије нас, чак је и тендер био проведен једним дијелом.
Претходни директор је преко 200.000 КМ заосталих пореза и доприноса из ранијег периода
платио, знам јер сам био представник Општине у Скупштини акционара. Беспредметно је причати
сада, Водовод је увијек у оваквом стању. Директор Ђурђевић је рекао да је ситуација у свим
водоводима слична, чак и у водоводима гдје има далеко већи број корисника ситуација је далеко и
гора. Никакво чудо није што су директори у то вријеме, 2011- 2012. године када је била иницијатива
за изгласавање Закона о посебном начину плаћања пореског дуга, и знате по чијој иницијативи је
закон оборен? По инцијативи СДС-а 2014. године је оборен тај Закон. Из разлога што се доводе у
неки други положај неке друге фирме, неки други привредни субјекти и тако даље. Мислим да је
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Информација прилично некоректна, субјективна, пристрасна, непоуздана и непотпуна. Она има своју
сврху, да би се донијела Одлука, ми ћемо њу подржати нормално, нема разлога да не подржимо јер
нико то не жели другачије. Међутим, ова Информација не служи само за то. Ових дана и ових мјесеци
она служи у неке друге сврхе, лична промоција директора. Немате потребе да се Ви нама
промовишете, ми Вас знамо, па Вас је директор ангажовао као стручњака и раније. Према томе,
немате Ви потребе нама доказивати да неке техничке ствари знате, и промовисати се на овај начин, то
Вама не иде у прилог.

Одборник Велимир Андрић, криви навод
Нема потребе да се директор промивише на овај начин, најбољу промоцију он врши путем
свога рада у претходне три године, и то зна сваки нормалан становник општине Шамац, поготово они
који користе водовод. Мање га знају у Обудовцу, јер не користе водовод, по томе, али ипак знају, и то
је први криви навод.
Други, да је Информација некоректна, непотпуна, непоуздана и све оне квалификације које сте
рекли су нетачне. Шта је овдје субјективно, непотпуно и некоректно? Званичне информације које сте
добили некоме одговарају некоме не, то је тако. Овдје је јасно, и то је наведено и неким ранијим
извјештајима, колико је број корисника и субјеката који није плаћао воду осам година, и колико је ту
пропуштене наплате, 500.000 КМ отприлике смо израчунали за осам година, а 600.000 КМ је дуг за
струју, или да се плате ове водне накнаде. Причати да ли је требало плаћати или није требало, свако
ко ради и ко се бави било каквим послом зна да мора плаћати своје обавезе. Правдати да није требало
плаћати, зато што је такво убјеђење, мислим да је сулудо. Причати афирмативно, хвала вам на томе,
да је са 21.000 КМ на 43.000 КМ подигнута наплата, 200.000 КМ и нешто је плаћено старог дуга од
чега је доста отишло на камате, остало су плаћане редовне обавезе које прије тога нису плаћане.
Навео је директор да је од ових 300.000 КМ по 9,95% шта је плаћено, порези, доприноси, плате и
тако даље. Нема нових кредита, плаћа се из редовног пословања. То мора знати неко ко се бавио било
каквим послом, ко зна шта су приходи и расходи и како то распоређивати, не можете то ви радити.
Треће, кажете да дајемо некакве субјективне информације, нетачне и непровјерене, а на
основу чега ми да вјерујемо вашој информацији да су сви Водоводи у истом стању? Ево ја тврдим да
нису.
Одборник Љубиша Станишић
Наглашава на почетку, да је симптоматично да су у ове четири године све информације које не
одговарју опозицији нетачне, непотпуне, непоуздане и субјективне. У ситуацији када имамо јасне и
концизне податке из Информације директора Водовода гдје тачно и прецизно каже да је дуг на дан
31.12.2016. године био 1.250.000 КМ, на примопредаји дужности гдје је потписао и овај садашњи
директор и стари гдиректор 1.374.000 КМ, значи за три мјесеца и 12 дана направљено 120.000 КМ
дуга. Од тога 250.000 КМ дуга за водне накнаде, и тада је био неки договор о плаћању периодично
који се није поштовао, одмах у априлу по преузимању новог директора пријети блокада, одмах у мају
мјесец дана по преузимању директор иде у Воде Српске да се договори о периодичном плаћању тих
обавеза како не би дошло до блокаде. Скоро двије године се поштује тај договор, у фебруару на
нечије инсистирање, није моје да знам чије, пријети опет блокада и опет по доласку новог директора
Вода Српске г. Миловановића опет се постиже договор, и на све то данас у 2020. години на нечије
политичко инсистирање које траје осам мјесеци поново се тражи блокада Водовода и коначно у овој
ситуацији када имамо Корону, када имамо љетне врелине јули и август мјесец неко тражи да се
блокира Водовод, и то се управо и дешава. Није у проблему Миха Ђурђевић ни начелник општине
блокадом Водовода, у проблему су сви становници општине Шамац, то треба да се зна.
Поред свега тога, г. Ђурђевић је изнио шта је све урадио, у ситуацији када имамо повећање
наплате потраживања са 20.000 КМ на 43.000 КМ, повећање броја корисника, реконструкцију кредита
у Павловић банци са 9,96 % каматне стопе на 6,50%, репрограм затечених обавеза према Институту за
здравље, улагање у опрему, смањен број запослених, вама је та информација непотпуна, субјективна
и пристрасна зато што говори да је нешто поправљено у овоме што вама не одговара. Моје
субјективно мишљење је то, ја имам право да изнесем своје субјективно, стручно и било које
мишљење, као што и ви имате право. То што ви не желите да слушате директора Водовода, која је и
тема и кључан проблем овдје данас који имамо, ви не желите да слушате стручно мишљење
стручњака који нам излаже проблеме јер се сусреће с овим проблемима а ми морамо да слушамо
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четири године ваша стручна мишљења о неким законима и уставним судовима за које ни ви сами не
знате шта причате.
Одборник Милан Симић, криви навод
Сматра да, уважени колега Станишић уоште не мислио овако. Он чак нема ни потребу да
овако прича, него мора, он понавља што је већ речено и прочитано. Ниси уошпе имао потребу да
кажеш, него си морао, свако има инструкцију да каже нешто макар поновио пети пута оно исто што
се прича.
Када се ради о кривом наводу, одакле вама сада уопште констатација да је вршен неки
политички притисак на директора Вода или Пореске управе да блокира рачун? Па коме је то у
интересу? Да ли ви стварно мислите да је неко одавде вршио неки притисак да би ми остали без воде?
Одакле вама та информација? Знате ли шта је основни разлог ове заврзламе око водних накнада и
блокаде рачуна? Лоша комуникација, видим да сте шетали нешто тамо – овамо, одете у Пореску
управу уопште није дошао никакав налог из Вода, знамо ми како то иде. Одете у Воде, они вас
пошаљу у Пореску управу, одете у Пореску управо они из Вода нису нешто послали. Имате лошу
комуникацију, ви сте надобудни, ви сте препотентни , ви мислите да је живот почео с вама , ви немате
добру комуникацију. Ви сте се хвалили како имате добру комуникацију са свим министрима, свим
помоћницима министара, са свим директорима само немате с нама добру комуникацију, то сте
изјављивали ове четири године малтене сваки трећи дан. Није коректно тако наступати, оптуживати
некога да је вршио неки притисак на некога да блокира рачун водовода, то је толика глупост и
измишљотина. Мислим само да је ово плод лоше комуникације, препотентности, мислите да сте ви
најпаметнији а нисте. Мислим да је ваше вријеме прошло, дефинитивно.
Одборник Ђорђе Кертић
Истиче на почетку да се неће понављати, тема је широка, за некога и незгодна према томе и
ова дискусија. Мени је симптоматична једна информација овдје, и колега Симићу Ви сте баш то
поменули па сте ми дали увертиру, да сте били представник у Скупштини акционара испред
Општине, па ћу се вратити на 30.07.2013. године на Скупштину гдје је донесена Одлука о подизању
кредита од 300.000 КМ по каматној стопи од 9,95%. Осврнућу се само кратко на дискусију тадашњег
начелника г. Минића, пошто директор Водовода на тој Скупштии није био присутан из неких њему
оправданих разлога гдје он у уводној дискусији каже да је наслиједио дуг од 880.000 КМ и да је он до
7. мјесеца 2013. године вратио дуга 280.000 КМ и укупан дуг Водовода смањио на 600.000 КМ, значи
30.07.2013. године. По завршном рачуну из децембра 2016. године имамо дуг од 1.256.000 КМ , што
је 650.000 КМ више дуга за непуне три године. Да ли је могуће да је толико обмана било срамота је и
према мени, тадашњем одборнику у тој Скупштини да се такве информације и подаци износе.
Срамота је да се приликом те Одлуке и понуде Павловић банци каже да је стопа 9,95% гдје смо се
сви тада сложили да је то огрмона стопа, и речено је тада да је та стопа само из разлога да се убрза
процедура, а имају гаранције да ће то ићи знатно ниже, и то сте слагали. На крају, на наше питање
зашто директора нема и на који ће начин он обезбиједити плаћање тих аниутета, одговор је био
имамо његово обећање, имамо обећање директора да ће плаћати. Плаћао је плате, доприносе, али није
плаћао ануитете. Све што је платио било је 26.000 КМ старог кредита којег је затворио. Ово није моје
субјективно мишљење, ово је чињеница, има снимак гдје може свако од вас, од новинара, од гостију
потражити на сајту општине ово што ја сада износим. Ја сада требам да вјерујем да су ваше дисусије
на мјесту, да нису политички обојене, да нису пристрасне и субјективне. Занима ме само како ви као
представник те Скупштине акционара, како сте допустили, требали сте реаговати да не иде по тој
каматној стопи. Чињеница је да се са директором Ђурђевићем кренуло озбиљно да се ради, и да се
озбиљно приступило рјешавању свих проблема, неке у већој мјери неке у мањој мјери колико се
могло. Не можете тврдити, можете али није коректно, ја не бих тврдио нешто што видим да је
супротно, да нема напретка и да се не иде ка бољитку.
Одборник Милан Илинчић
На почетку се надовезује на излагање колеге Кертића, те жели да похвали рад тренутног
директора Водовода и канализације из разлога што ово није само дуг претходне власти него се дуг
надовезује. Директор рече да је Водовод основан 60-их година, и од тада до 2009. године дуг је био
814.000 КМ, тих 40-50 година када се помножи и подијели све, ја сам добио да је годишње дуговање
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расло за неких 16-17.000 КМ, у тих 50 година пословања Водовода. Од 2009. до 2016. године видим
разлику у неких 500.000 КМ дуга додатно. Тих седам година како сам ја израчунао дуговање
годишње расте за 70 и више хиљада, а расло је за 16-17.000 КМ за неко раније вријеме. Од 2017.
године, од када је наш директор до данас, како сам добио информацију око 100.000 КМ је смањено
дуга. Не да расте минус, него је око 33.000 КМ сваке године плус. Мислим да је смијешно причати о
дуговањима, желим да подржим директора.
Одборник Михајло Товирац
Сматра да су се одборници мало удаљили од суштине теме. Водовод је блокиран, и рећи ћу
једну реченицу, не као предсједник једне политичке партије, него као грађанин Шамца који имам
право да пијем воду, имам право да једем храну, имам право на живот. Нема те државе која има у
свом закону да Конвенцију о људским правима смије погазити, нека пукне сада цијев у било којој
згради директор не може упалити ауто, ни ангажовати људе, платити било шта да то поправи. Значи
нека цури, зато што није плаћен рачун Водама или не знам ни ја коме. Да је то сада да само у Шамцу
није плаћен, и неки износ толико огроман да држава пропада због тога, па сада мора се укинути
Шамац и ајмо га згазити ногом и готово. Значи, у свим градовима је слична ситуација са Водоводом,
а гдје је наше људско право свих нас који сједимо који представљамо те људе, имамо право да имамо
воду.
Малу ћу дигресију направити, оно мало када сам био в.д. директор одмах други дан је дошао
рачун за струју 32.000 КМ и ја сам тада том господину из Добоја рекао нека искључи струју, у Дому
здравља неће бити рецепата, неће бити рентген, неће бити ничега али ће бити његово име црним
словима написано на улазу у Дом здравља, и стајаће ово је непријатељ број један Шамца. Мислите да
је искључио, јесте врага. После смо сјели и договорили људски како ријешити проблем, и ријешили
смо га. Значи, ми би требали са ове Скупштине да пошаљемо једну заједничку поруку, једном да
будемо заједно без политичке обојености и да кажемо Шамац мора имати воду. Господо, ви из
Пореске управе и ви из Вода Српске договорите се више ко је надлежан. Шаљеш ме од једног до
другог, договорите се јесте ли држава или нисте? Онда не функционише држава, ако држава не зна ко
је надлежан за то крајње рјешење и да каже људима, то требате направити још један папир још једну
одлуку и завршена ствар, или пропали сте и готово, а до тада ћемо и ми направити нешто. Можемо и
ми дигнути куку и мотику, изаћи на путеве и рећи нећете више проћи преко нашег кружног тока
преко наше општине, не дате нам воду а ми ћемо пити воду и даље али нећемо плаћати. Па шта ћемо
онда? То је онда грађанска непослушност, то је ако наступимо заједнички.
Све ја ово разумијем, разумијем рођака директора, он је направио неке помаке, борио се,
плаћао све репрограме које је наслиједио али опет мало. Не може више ни претећи, човјек је постигао
95% наплату. Ко то још наплаћује толико, ни струју не наплаћују колико год да притишћу народ опет
нема пара. Значи, човјек се напео колико може, пуца кичма на све стране да одржи да има систем да
ради да се проширује и да исплаћује оно што је већ било обећано, међутим некоме сада дунуло треба
пужу сломити кућицу и здраво. Ајмо ми Михајла промијенити, ставићемо некога другога, али опет
имамо исти проблем. И тај други који дође, како он сада може да функционише и да није блокиран.
Ајмо послати једну поруку са Скупштине према свим тим министарствима, Пореској, Водама Српске
да се договоре ко је ндлежан, пукла цијев људи жедни шта ћемо сад? Па ћемо прозивати једног
министра, другог министра, трећег министра па када се мало почешу по глави да их неко прозива што
је неки народ жедан, а не мора га то жуљат, онда ће неко почети и да размишља о том проблему.
Директоре немојте се Ви превише сикирати, ово како иде то мора, ми морамо мало политичари, али
ајде да пробамо ово да ријешимо заједно. Ако је рјешење проблема заложно право с овом другом
тачком, да се договоримо и ајде да спашавамо тако ако не може никако другачије, али ипак ајде да
једну заједничку поруку пошаљемо свим тим министарствима нека се договоре које надлежан за то.
Ја ево сада нисам предсједник странке, сада сам обични грађанин жедан хоћу воде, али нећу
ове из флаше хоћу оне са чесме, јер мислим да са својих скоро 60 година заслужио сам да пијем воду
и да имам право на живот. Има Конвенција о људским правима, можемо се позвати на ту Конвенцију.
Не може се искључити струја Дому здравља, не може се исључити вода граду ни Дому здравља, не
може ти забранити да једеш намирнице, то је оно најосновније и најнужније.
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Одборник Мирко Лукић
На самом почеку свог излагања констатује, да се морамо сложити са чињеницом да је Водовод
тренутно блокиран по основу неплаћених обавеза, или непоштовања репрограма и да смо у том
смислу данас у ситуацији у каквој јесмо. Можемо извршити анализу тог дуга и казати стање је овакво
или онакво али дуг је оволико колики јесте и ја не видим да и менаџмет пориче тај износ, значи да је
стање дуга колико је Пореска управа утврдила тачан. Ове дискусије које су биле, понукала ме мало
дискусија г. Кертића ја нисам знао за те информације, али ме не чуде с обзиром да знам да је после
примопредаје 2009. године потраживање општине од 2,5 милиона претворено у дуг, па је на крају
буџет био умјесто 2 милиона колико је примопредаја завршена био 4,5 милиона, па ме не чуди ни ова
информација коју је бивши начелник општине износио на том састанку те Скупштине, када је у
питању одваљивање цифара да би се стање дочарало на овај или онај начин. Ја ћу вам рећи, с обзиром
да имам преглед, да је стање обавеза са 31.12.2009. год. по основу накнаде за узету воду било
21.892,77 КМ а накнаде за испуштену воду су биле 32.285,71 КМ. Неспорно је да је у примопредаји
дуг био 814.000 КМ од чега Електродистрибуцији 450.000 КМ и на основу плата 200.000 КМ. То је
била политика, не овог Водовода и општине него је то став био државе када је у питању струја за
болнице и водоводе, тако да се ништа није реметило ни мијењало ни када је у питању плаћање струје
од стране нашег Водовода према Електро Добоју. Сви знате да је Влада на једној од својих сједница
донијела да се прогласи двије плате у јавни дуг и да је унесено у буџетску књигу обавеза, и да никада
нису ни измирене одн. нису ни плаћене, међу тим платама су и плате ових радника који су овдје били.
Евидентна је свар да овај директор, без обзира ко је и одакле, је ипак направио мало реда у
таквом стању какво је затекао, у односу на бившег и на оног прије њега директора. Без обзира што ја
хоћу да кажем да је 50 и нешто хиљада било обавеза по основу водних накнада за вријеме менаџмента
када сам ја био, ипак је био дуг. Дуг је био евидентан, и дуг је стајао, и 50.000 КМ је дуг. Исто тако,
неприхватљиво је било и понашање следећег менаџмента када је створен овај дуг, а овај извјештај
који је овај садашњи менаџмент доставио, ипак говори да се уводи ред, а тај ред иде у правцу да се
анулирају обавезе.
Мене је понукало ово директорово што је остао недоречен, а то је да се задњих осам мјесеци
врши притисак да се изврши блокада рачуна Водовода. Ако је то истина и ако је то тачно, онда
Информација ова треба у том правцу да иде и онда то није паметно. Ми нисмо потрефили гдје је то и
у који циљ је пуцано пушком када је у питању ова локална заједница. Сада ћу вам рећи, најмањи
проблем и морамо да прихватимо чињенице, имали смо начелнике после мене који су били млади,
имамо данас начелника који је млад, и имаћемо сутра начелника који је млад, није ово добра порука,
не говорим о начелнику него о политици ове општине. Зашто није добра порука? Када сам ја био
начелник, сада ћу вам рећи ово први пута говорим, зашто је на нашој општини када је СДС је 100% на
власти било директора из других партија а не из владајуће партије. Није тачно да СДС није имао
кадрове, могао је он дати и директора Ушћа Босне, и директора Хранапродукта, Агропромета итд. По
тој логици Милан Симић не би радио у Хранапродукту тада, да се радило као што данас хоћемо да
радимо. Зашто нису били из СДС-а, зашто сам ја то пустио, па није тачно да само у СДС-у имају
паметни и спососбни људи, имају и у другим партијама, и нека ти људи дођу преко Ушћа Босне,
Агропромета или Хранапродуккта, нека их. Ми данас хоћемо да направимо чистку и ако је централна
власт једна, свуда морају бити из те власти, и онда се шаље порука омладини да остаје, гдје? Кажите
ми гдје, у овој општини оваквом политиком? Ја ћу данас да назовем, исто су и мени радили 20102011. године када су доводили оног старог инспектора буџетског да направи лажни записник, који је
и направио лажни записник, Крста је овдје, зна се и ко је тражио, ко је интервенисао и ко је писао. И
шта се на крају десило, а требало је то издржати. Не ваља то, ја вама говорим као младима, наше је
прошло, и то говорим са позиције опстанка на овој општини. Порука треба да буде одавде
јединствена, без обзира да није паметно и да није моменат, и да Воде Српске неће се поправити за
250.000 КМ данас, не кажем да треба да се отпише дуг али неће се помоћи данас са оваквом
ситуацијом, без обзира која је општина у питању. Ајде да узмемо сада колики је дуг у Прњавору,
колики је дуг у Модричи, у Дервенти па да извршимо анализу да кажемо ми смо најгори и треба нас
затворити. Не штима у систему нешто, а не у општини , али не смијемо ми да трпимо, локална
заједница да трпи зато што смо ми једни или овакви или онакви у позицији да можемо да управљамо
системом и зато нам јесте накарадан систем. Зато што сви повлаче полуге, зато што сви имају право
да траже и онда се на крају доносе овакве одлуке какве јесу.
Мој приједлог је да ову Информацију треба овакву прихватити, она је чињеница. Не можемо
ми расправљати сад колики је број радника био, колика је била плата 2010. године јер минимална
плата је била 250 КМ одн. 310 КМ сада је 500 КМ и колико, тако да тај број не даје резлутат, не
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можемо по томе вршити анализу и процијенити резултат колике су уштеде и гдје су паре. Колико је
био киловат струје тада и колико је сада, ако би направили ту анализу онда би могли да кажемо
колика је уштеда данасу односу на јуче, одн. колико је више утрошено данас у односу на јуче. Због
тога кажем, паметно би било, избори ће бити и проћи, а ми ћемо остати овдје бар они који су овдје,
али немојмо да поруку оставимо дјеци да ће до избора бити затворен Водовод, или нестати струје у
Водоводу, или неће радници радити, или да ће сваки дан по једна улица одн. једна линија бити
искључена, шта смо добили? Сви смо изгубили. Без обзира да ли били из СНСД-, НДП-а, СДС-а,
Хрватске коалиције, сви смо заједно изгубили, и народ неће препознати појединачно нас као
представнике партија него ће нас генерално заједно осудити.
Ђорђе Милићевић, начелник Општине
Примјећује на почетку, да се након оштрих тонова са обје стране ипак приближавамо епилогу
данашње расправе, те сходно томе жели да се обрати као први човјек општине и неко ко је био
директно инволвиран у све активности, и да предложи један Закључак Скупштини.
Даље, истиче да је поведен дисусијом др. Товирца и одборника Лукића, и констатује да је било
добрих и конструктивних дискусија и да је врло добро да смо имали Информацију и да је овдје
директор за којег и сама данас опозиција, сутра можда позиција, признаје да је био ангажован као
стручњак у Водоводу, дакле стручњак је у том дијелу и није небитно које је он струке. То нимало није
небитно које је струке директор Водовода или било које установе и предузећа, о томе сам лично
водио рачуна и то је био мој приједлог када смо именовали тог човјека. Уз све ове податке о којима
говоримо, сви морамо ако не дигнемо руку, барем када изађемо из ове просторије јасно рећи да је
евидентан напредак у ове три године са аспекта Водовода, и са аспекта наплате, и са аспекта броја
корисника, и са аспекта проширења мреже , и са аспекта набавке опреме, и што је најважније са
аспекта плаћања текућих обавеза које има Водовод, јер видљиво је ово што је мало прије човјек
предочио да је он плаћао текуће обавезе које је имао Водовод, ако је то тако, ми се опет враћамо на
почетак проблема, које има прво Начелник.
Проблем је прво мој као Начелника општине, свих одборника, а првенствено свих грађана на
општини Шамац. Није само проблем што је Водовод блокиран, и што тамо људи не могу добити
плате. Проблем је са друге стране. Што се у возило Водовода не може насути једна литра горива за
интервенцију на мрежи. Директно је угрожено снабдијевање водом грађана општине Шамац. То није
резултат никаквих мојих шетања или лутања, као што рече неко од одборника мало прије, и није то
резултат намјере општинског менаџмента да са неким затеже. Прво, знам ја да је ово предвечерје
избора и није ни моја намјера била да данас држим ову сједницу Скупштине, али ситуација у којој
смо се нашли са Водоводом изискивала је да хитно сазовемо ову сједницу. Ако је већ сазивамо и
знамо да постоје одређени проблеми, да их овјде отворено кажемо , а када кажемо отворено ја ћу само
у кратким цртама рећи:
Није никаквог шетања било, потпуно је јасно нама било да Воде Српске када су једном а то је
директор Кикић дан пред свој одлазак раскинуо овај репрограм и оставио Миловановићу, ја сам са
директором Миловановићем имао врло коректан однос сво вијеме. На усмени разговор мене и њега у
више наврата, и директора Водовода је речено, па како ћу ја сада, остваљено ми је рјешење којим се
поништава репрограм о одгађању плаћања обавеза, предати Пореској управи блокирати зато што
видим да ви сво ово вријеме редовно плаћате?
Парадокс је, да у моменту када нико ништа не плаћа нема блокаде Водовода, а у моменту када
почне редовно текуће плаћање долази до блокаде Водовода. То ми је рекао директор Вода Српске,
прије пар дана у присуству директора Водовода. И рекао је једну реченицу, осам мјесеци трпим
притиске а нису из руководства Владе Републике Српске, тако је човјек рекао, трпим притиске да
блокирам шамачки Водовод. Због тога, можда је и превелика иритација ове овамо стране, ни у кога
нисам упирао прстом, али је врло индикативна једна таква изјава директора Вода Српске.
Са тим човјеком да нисам имао коректан однос, он би вјероватно блокирао, нема никакве
надобудности, након тога се иде у Министарство финансија, након тога се иде и код министра
пољопривреде, те поново идемо и у Воде Српске да их замолимо да и они ургирају код Министарства
финансија јер је то Министарство једина адреса за рјешење овог проблема. Ово је сада већ порески
дуг, и пореска обавеза и једино Министарство финансија може дати сагласност на репрограм. Не могу
да вјерујем да ћемо имати другачији исход него да Министарство финансија одобри репрограм. Не
заборавите свих ових година коме је све Министарство финансија давало репрограм, каквим све
фирмама и свему давало репрограм за измирење обавеза. У овом моменту у питању је стратешко
предузеће општине Шамац, у овом моменту ми имамо пандемију Корона вируса, и у овом моментује
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мјесец августа када је потреба за водом све већа и већа. Немогу да вјерујем, и зато апелујем на све и
мој закључак, апелујем на све ко год може нека помогне, јер видљиво је мало шетања задњих дана
али не због незнања него свјесног усмјеравања на некога другог да се ријеши проблем. То је оно што
ме боли и што са ове 42 године видим. Имао сам добру сарадњу са свима, и у Влади и у Водама,
трудио сам се да одржим ту сарадњу, и зато подржавам ову дискусију о којој је одборник Лукић
говорио.
Мој приједлог Скупштини, јер ми на другој тачки имамо доношење Одлуке о давању
хипотеке, а у оквиру ове прве тачке предложио бих одборницима Скупштине да донесемо један
Закључак као Скупштина и да се заједнички обратимо Министарству финансија на руке министрице,
и премијера г. Вишковића у којем тражимо да учине све напоре да се обезбиједи репрограм предузећу
од стратешког значаја за општину Шамац Водовод и канализација. Дакле, поред ове Одлуке и поред
захтјева за репрограм који ћемо упутити, да постоји јасан став ове Скупштини и одборника које је
народ бирао шта значи ово предузеће и да се то ријеши.
-На питање упућено са мјеста одборника Милана Симића: ''зар репрограм већ није договорен,
ја сам мислио да су они већ договорили, и да је ово само формално'' начелник Милићевић дао је
одговор са мјеста: ''репрограм са Министарством финансија није договорен, он ће бити у процедури у
оном моменту када захтјев пошаљемо данас када будемо имали комплетну документацију. Ми имамо
обећања. Не постоји предузеће општинског или републичког значаја које је поднијело захтјев за
репрограм а да га није добило, па не могу да вјерујем да га нећемо и ми добити''
Предсједник Скупштине констатује да имамо приједлог Начелника општине да се, уз
прихватање ове Информације донесе и један Закључак који би био упућен према Министарству
финансија и према Предсједнику Владе РС, којим се тражи да се изнађу све могућности да се одобри
репрограм нашем комуналном предузећу.
Након одређених недоумица и краће дискусије између одборника, Предсједник Скупштине
одлучила је да се посебно гласа за Закључак који је предложио Начелник општине, а посебно за
Информацију. Најприје се гласа за Закључак, а потом за Информациу.
Додатне дискусије поводом прве тачке дневног реда није било, прешло се не гласање.
(Приликом гласања у сали присутно 20 одборника, Ведран Ђурђевић одсутан)
Са 20 гласова ЗА Скупштина општине Шамац донијела је Закључак којим ''Скупштина
општине Шамац, у вези са донесеним рјешењем о наплати пореза извршењем на новчаним
средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац,
тражи од предсједника Владе Републике Српске и министра у Министарству финансија да у оквиру
своје надлежности учине све како би од стране Пореске управе РС био одобрен захтјев за одгађање
плаћања пореских обавеза КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац.''
Потом се прешло на гласање за Информацију.
Са 15 гласова ЗА, 4 ПРОТИВ, и 1 уздржан Скупштина општине је донијела Закључак о
прихватању Информације у вези са доношењем Рјешења о наплати пореза извршењем на новчаним
средствима на жиро рачуну дужника и блокаде рачуна КП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
АД – 2. Приједлог одлуке о оснивању заложног права као хипотеке ради обезбјеђења плаћања
пореског дуга КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је кратко уводно образложење
Истиче да се пред одборницима налази Одлука о оснивању заложног права као хипотеке ради
обезбјеђења плаћања пореског дуга КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац. Сматра да, све што је
било потребно да се чује је већ речено у претходној Информацији, дискусија је била општирна и
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конструктивна. Додаје да се ради о земљишту на којем је изграђен водоторањ, у катастарској
општини Шамац. Процијењена тржишна вриједност земљишта је 321.900 КМ процијењена од стране
вјештака архитектонско-грађевинске стрке. Одлуку доносимо ради обезбјеђења плаћања пореског
дуга КП ''Водовод и канализација'' а.д. у износу од 256.817,13 КМ који је увећан за износ зарачунатих
камата у складу са пореским системом Републике Српске.
Отворена је дисусија.
Одборник Ведран Ђурђевић
Истиче да ће Клуб одборника СНСД-а подржати Одлуку. Даље, с обзиром да није
присуствовао сједници Комисије за Статут и прописе поставља питање да ли је случајно Комисија
направила неки превид, с обзиром да у наслову Одлуке стоји ''Одлука о оснивању заложног права као
хипотеке'', те објашњава да је хипотека заложно право свакако само на некретнинама, и сматра да би
требало да стоји или, ''Одлука о оснивању заложног права на некретнинама'' или ''Одлука о
оснивању хипотеке''. Заложно право је хипотека само на некретнинама. Постоји заложно право на
покретним и непокретним стварима, правима, а хипотека јесте заложно право само на
непокретностима. Мисли да је у питању дуплирање.
Секретар Скупштине општине Блаженка Максимовић дала је краће појашњење, наводи да у
Закону о стварним правима у чл. 143. стоји '' Хипотеку као заложно право могуће је основати једино
на непокретностима'', да смо већ имали овакве Одлуке, и Правобранилаштво није ништа смтрало за
спорно. Сматра да терминолошки ништа није проблем, као што не би био проблем ни да се исправи.
Мирко Лукић, испред Комисије за Статут и прописе, сматра да је одборник Ђурђевић у праву
и да не треба дуплирати. Исто тако, сматра да предлагач није ништа погријешио, само је два пута
речено једно те исто. Ништа није погрешно, само се подразумијева чим је заложно право на
непокретностима да се ради о хипотеци. Уколико је Правобранилац већ прихватао овакве називе нема
потреба да мијењамо.
Додатне дисусије није било, прешло се на гласање.
Са 21 гласом ЗА Скупштина општине Шамац донијела је Одлуку о оснивању заложног права
као хипотеке ради обезбјеђења плаћања пореског дуга КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац

Сједница закључена у 11:45.
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Блаженка Максимовић, дипл. прав.
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