РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-5/2020
Датум 05.06.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XL СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 05.06.2020. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-5/2020 од 28.05.2020. године.
Сједницу је сазвала предсједник Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водио Срђан Благојевић, стручни сарадник.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовло је 23 одборника, како слиједи:
присутност
(+,-)

Ред.
број

Име и презиме

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

+ након прозивке

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 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 (22) за
пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске. Након интонирања Химне
сједници се придружио одборник Михајло Товирац, тако да је од сада присутно 23 одборника.
Поред одборника сједници присуствују: Блаженка Максимовић, секретар Скупштине општине, Ђорђе
Милићевић, начелник општине Шамац, Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове,
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене
дјелатности.
Отварању сједнице присуствују представници средстава јавног информисања: Ангелина ВасовићМилкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у
Служби начелника општине Шамац, и камерман БН Телевизије Горан Опачић.
Сједници су, сукцесивно, по позиву присуствовали и директори јавних установа чији су
Извјештаји и Програми рада разматрани на дневном реду сједнице, и то: Јасна Маринковић, директор ЈУ
Центар за културу Шамац, Дубравка Пантелић, директор ЈЗУ ''Апотека'' Шамац, Драгица Боројевић,
директор Народне библиотеке Шамац, Јован Живковић, директор ЈЗУ Дом Здравља Шамац, Маријана
Дујковић, директор ЈПУ ''Радост'', те Милкица Гарић, замјеник Правобраниоца Републике Српске.
Сједницу је отворила и истом предсједава предсједник Скупштине општине Николина Шкрбић,
која је поздравила присутне, захвалила се на одзиву, и прије читања предложеног дневног реда
обавијестила Скупштину да су одборници Ђорђе Кертић и Љубиша Станишић оправдано одсутни, будући
да се налазе у кућној изолацији због контакта са особама позитивним на вирус Корона.
Потом је Предсједник СО предложила дневни ред по Сазивнику за XL редовну сједницу и исти
прочитала. Затим је Предсједник СО упитала има ли приједлога за измјене и допуне предложеног дневног
реда?
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
предложила је да се са дневног реда скине приједлог Одлуке о давању на кориштење и одржавање
непокретности у својини општине Шамац, што се налази под тачком број 21. подтачка г. Објаснила је да
је Одјељење припремило Одлуку и упутило одборницима у скупштинском материјалу, међутим два дана
након слања скупштинског материјала физичко лице које је поднијело захтјев Јоцо Стокић је јавио да
ипак одустаје од ове намјере, наиме не исплате му се толика улагања давати на земљиште које није
његово, па је самим тим поднио захтјев за одустајање од овога и иницијативу за куповину земљишта, како
би могао купити парцелу и имао је у свом власништву.
Предсједник СО поред тога је информисала Скупштину да је након одржане сједнице Колегијума,
и након слања материјала одборницима, стигло обавјештење од Окружног јавног тужилаштва у Добоју, да
су они донијели Наредбу да се неће проводити истрага по Извјештају који су добили, а који је везан за
Закључак који је ова Скупштина донијела у новембру мјесецу прошле године. Предсједник СО је потом
предложила да се дневни ред допуни, на начин да се под тачку бр.3 стави Информација о реализацији
Закључка Скупштине општине Шамац број 07-022-300/19 од 22.11.2019. године.
Обзиром да приједлога за измјене и допуне овог дневног реда више није било, предсједник
Скупштине ставила је на гласање приједлог да се подтачка г. тачке број 21. Имовинско правни односи
скине са дневног реда.
Одборници су се изјаснили са 23 гласа ЗА што значи да је приједлог прихваћен једногласно.
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Предсједник Скупштине ставила је потом на гласање приједлог да се Информација о реализацији
Закључка Скупштине општине Шамац уврсти у дневни ред као тачка број 3.
Одборници су се изјаснили са 23 гласа ЗА што значи да је приједлог прихваћен једногласно.
Предсједник Скупштине ставила је потом на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеним измјенама. Првом се додаје једна тачка у дневни ред, тако да тачка број 3. постаје број 4. и
тако редом, закључно са тачком број 23., и другом, подтачка ''г'' тачке број 22. се скида са дневног реда.
Са 23 гласа ЗА, дакле једногласно усвојен је следећи

Д Н Е В Н И Р ЕД
1. Извод из записника са XXXIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Извод из записника са I ванредне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Закључак о прихватању Информације о реализацији Закључка Скупштине општине Шамац број 07022-300/19 од 22.11.2019. године
4. Информација Начелника општине и Штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и
активностима за реаговање на појаву болести COVID - 19 на територији општине Шамац
5. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
правобраниоца Добој
за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године општина Шамац
6. Извјештај о извршењу буџета општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године
7. Приједлог одлуке о покрићу дефицита буџета општине Шамац по Годишњем финансијском извјештају
о извршењу буџета општине Шамац за 2019. годину
8. Приједлог одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода са стањем на дан 31.12.2019. године
9. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2019. години
10. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке
машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања
за предузетнике и правна лица у 2019. години
11. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2019. години
12. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Шамац са годишњим финансијским обрачуном за
2019. годину
13. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за културу Шамац за 2020. годину
14. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ ''Апотека Шамац'' за 2019. годину
15. Програм рада и финансијски план ЈЗУ ''Апотека Шамац'' за 2020. годину
16. Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац од 1.јануара до 31. децембра 2019. године
17. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2019. годину са годишњим
обрачуном
18. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад за 2020. годину
19. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2019. години са годишњим
обрачуном
20. План рада са финансијским планом ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2020. годину
21. Финансијски извјештај за период 01.01.2019-31.12.2019. године ЈПУ ''Радост''
22. Имовинско правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
Општине Шамац (локалитет Дуга)
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
Општине Шамац (локалитет 1 Црквина)
в) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
Општине Шамац (локалитет 2 Црквина)
23. Актуелни час
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Прије него што се кренуло са разматрањем тачака дневног реда Предсједник СО је информисала
Скупштину о следећем: ви знате да је Скупштина општине Шамац 31.јануара 2017. године донијела
рјешење о престанку функције потпредсједника СО Крсте Бајкановића. Након тога г. Крста Бајкановић је
22. априла исте године добио, тј. ја сам као предсјеник Скупштине донијела рјешење о престанку радног
односа, зато што је у међувремену био на боловању. г. Крста Бајкановић је код Окружног суда у Добоју
поднио тужбу против општине Шамац, те је исти тај Окружни суд 13. јуна 2017. године поништио
рјешење СО Шамац о престанку функције г. Крсте Бајкановића и он је враћен на посао. Након што је
Скупштина следећи пут у јулу мјесецу разрјешила га функције потпредсједника, све обавезе према њему
из радног односа у вези плата, топлог оброка, превоза и осталог су измирене. У међувремену СО Шамац је
код Врховног суда Републике Српске поднијела Захтјев за ванредно преиспитивање пресуде Окружног
суда у Добоју, који је 5. марта 2020. године донио пресуду којом је наш захтјев уважен, пресуда Окружног
суда укинута и предмет враћен том суду на поновно одлучивање. 16. априла 2020. године Окружни суд у
Добоју Рјешењем одбацује тужбу као неблаговремену, и једноставно речено, ситуација је враћена на 31.
јануар 2017. године, када је г. Крста Бајкановић разрјешен дужности. Ово је била само информација
Скупштини, о којој се неће расправљати, очекујем од Начелника општине да даље поступи у складу са
Законом.
Потом се прешло на разматрање тачака дневног реда.
АД – 1. Извод из записника са XXXIX редовне сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XXXIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 28.02.2020. године.
Примједби није било и Извод из записника је стављен на изјашњавање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН усвојен је Извод из записника са XXXIX
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 28.02.2020. године, без примједби.
АД – 2. Извод из записника са I ванредне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједник Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
I ванредне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 04.05.2020. године.
Примједби није било и Извод из записника је стављен на изјашњавање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН усвојен је Извод из записника са I ванредне
сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 04.05.2020. године, без примједби.

АД – 3. Информација о реализацији Закључка Скупштине општине Шамац број 07-022-300/19 од
22.11.2019. године
Предсједник СО Николина Шкрбић дала је уводно излагање.
Ви знате да је Скупштина општине Шамац на 35. редовној сједници одржаној 22.11.2019. године
донијела Закључак у вези пресуде Вишег привредног суда у Бања Луци донесеној у парничном поступку
између парничних странака СО Шамац и Н.Б.С. Групе којим су позвани истражни органи да испитају
комплетан поступак у вези закључења уговора из 1999. године и свих околности из којих је проистекла
поменута пресуда. У вези с тим, ја сам на једној од претходних сједница информисала Скупштину, тај
Закључак је прослијеђен Окружном јавном тужилаштву које је даље покренуло поступак. Полицијска
управа Бијељина, након проведеног испитивања је поднијела извјештај Окружном јавном тужилаштву, на
основу којег је Окружно јавно тужилаштво донијело Наредбу да неће проводити истрагу јер не постоје
основи сумње да је неко починио кривично дјело.
С обзиром да је овај материјал стигао, а исти је прослијеђен и одборницима са Наредбом, када је
сједница Колегијума СО већ завршена, ја сам сматрала да је обавеза Предсједника СО да дођем на
Комисију за статут и прописе. Исту сам информисала о свему наведеном, и Комисија је разматрала и
заузела став да се ово уврсти у дневни ред сједнице Скупштине општине и да одборници разматрају. Када
је Окружно јавно тужилаштво нама доставило ово обавјештење, упутило нас је да, уколико смо
незадовољни и сматрамо да није било мјеста оваквој тужилачкој одлуци, да можемо у складу са Законом
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поднијети притужбу Канцеларији тужилаштва у року од 8 дана. Један од разлога зашто сам ја
информисала Комисију за статут и прописе јесте што рок од 8 дана истиче данас, на дан када се одржава
сједница Скупштине, и зато сам тражила мишљење Комисије уколико је потребно да се притужба
припреми, и да чланови Комисије као правници, помогну у припреми тога. Комисија је то разматрала, сви
су дали своје мишљење, ако је потребно овдје је и предсједник Комисије да изнесе став. Стављам ово на
разматрање, јер ја као Предсједник не могу сама, а не може ни Комисија одлучити да ли треба или не
подности притужбу Окружном јавном тужилаштву. Одборницима је приложен и записник са сједнице
Комисије за статут и прописе.
Мирко Лукић, предсједник Комисије за статут и прописе.
Ми смо као Комисија за статут и прописе упознати са овом Одлуком тужиоца, као и ви. Морам
рећи да сви видимо на основу чега је тужилац донио овакву одлуку, да ли има или нема елемената, он се
изјаснио на бази онога што је имао као материјал од полиције, и онога што је дала Скупштина. Он се на
крају изјаснио да нема елемената да би могао некога окривити, и против некога могао да се води поступак.
Мени је једино жао, и нисам знао шта је став Скупштине био када је био Закључак, јер колико видим овдје
сам једино саслушан ја као свједок, и интересантно је да материјал иаз 1999. године, има код тужиоца а да
материјала из 2014. године, односно до 2014. године нема однијела поплава. С обзиром на такво стање,
нисам очекивао, не могу ни очекивати чак и када би Скупштина казала да није задовољна са оваквом
одлуком тужиоца да би Колегијум тужилаштва донио исту овакву одлуку, јер не видим материјале на
основу којих би могао да промијени ову одлуку. Мене је инспектор питао, на кога ја сумњам, не могу ја да
кажем да сумњам на овога или онога, ја сам рекао: оно што сам ја радио и док сам ја био, ви сте видјели у
овом извјештају тај дио и тај сегмент, шта је било опредјељење за доношење такве одлуке за закључивање
таквог уговора, а шта је даље било с обзиром да сам ја тада отишао, нисам могао а нисам ни хтио да се
упуштам у некакве анализе. То би све било моје приватно субјеткивно мишљење везано за даље
поступање или како бих се ја понашао у тим ситуацијама да сам којим случајем остао на некој од позиција
на којима сам могао да одлучујем о даљем поступку око уговора . Објаснио сам да је ово био став Суда и
да ја разумијем и Скупштину и начелника везано за његово понашање, међутим одлука Суда је била таква
каква је. Коментарисати њу, имали смо прилику са жалбом, имали смо прилку са ванредним лијеком, ако
није то уродило плодом, не знам шта би тужилац могао друго да каже осим да донесе овакав Закључак и
да Скупштину упозна са овим материјалом који је имао на располагању и на основу чега се изјаснио.
Ђорђе Милићевић, начелник општине
Искористићу ову тачку дневног реда, с обзиром да нема посебне тачке дневног реда, која се тиче
Информације о активностима начелника генерално, у међувремену није било сједница Скупштине на ову
тему, да у двије реченце информишем, с обзиром да сам то одборницима остао дужан. Чињеница је да је
кроз два кредитна задужења кроз два ЛОТ-а, један од 1.500.000 КМ и други од 1.400.000 КМ, што је у
укупном износу 2.900.000 КМ , преко 2.200.000 КМ је исплаћено Н.Б.С. Групи по основу ове пресуде.
Имали смо проблема током вируса Корона, један ЛОТ од 1.400.000 КМ је био одобрен општини, а овај
други је био одобрен тек касније у другој половини мјесеца априла, и разним интервенцијама успјели смо
обезбиједити та финансијска средства. С обзиром да имам обавезу да информишем одборнике, износ је
исплаћен на захтјев Суда, на рачун на који је Суд наложио да се уплати. Дакле, нису средства уплаћена на
жиро-рачун адвоката или неког пуномоћника, него по основу принудне наплате, по основу налога Суда,
Суд је наложио да се уплати на одређени рачун, и износ је уплаћен на тај рачун, наведен од стране Суда,
са неких 70.000 КМ или 74.000 КМ, додатно законских затезних камата, за овај временски период од
мјесеца марта до априла.
Предсједник Скупштине Николина Шкрбић је још једанпут позвала све одборнике да се укључе у
расправу, истакла је да се ради о Закључку Скупштине општине поводом којег сада треба да се одлучи, да
ли ће се уложити притужба или не. Чули смо мишљење предсједника Комисије за статут и прописе, и
одборника г. Мирка Лукића, овдје је и г. Ведран Ђурђевић члан Комисије који је дао своје мишљење на
Комисији, гдје је казао да не сматра цјелисходним да се подноси притужба, имате у записнику.
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије
Слушао сам шта је г. Лукић рекао овим поводом, па ми је остало ово што је рекао ''саслушан сам
само ја'' нас је 5 саслушано, из екипе која је била потребна да се саслуша по поступку и склапању уговора
из 1999. године односно који је 2000. године закључен. Дакле, ја као предсједник Извршног одбора тада
сам и потписао уговор, дао сам изјаву скупа са Комљеном Бијелићем који је радио у Одјељењу за
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урбанизам, затим Марко Зелнчевић као вјештак који је учествовао у том процесу, Мирко Лукић, и
предсједник СО Николина Шкрбић у вези са Закључком који је донесен. Дакле само је та екипа
саслушана, у вези са раскидом уговора нико није саслушан. Драго ми је да је таква једна независна
институција дала овакво мишљење. То ме као човјека и радује и значи ми много.
Предсједник Скупштине Николина Шкрбић предлаже Скупштини да донесе Закључак о
прихватању Информације о реализации Закључка, и да у вези са могућношћу подношења притужбе
канцеларији тужиоца, Скупштина општине оцјењује да није сврсисходно подносити притужбу на овакву
тужилачку одлуку.
Присупило се гласању
Са 21 глас ЗА, ниједан ПРОТИВ, 2 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
прихватању Информацијe о реализации Закључка, и да у вези са могућношћу подношења притужбе
Канцеларији тужиоца, Скупштина општине оцјењује да није сврсисходно подносити притужбу на овакву
тужилачку одлуку.

АД – 4. Информација Начелника општине и Штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и
активностима за реаговање на појаву болести COVID - 19 на територији општине Шамац
Ђорђе Милићевић, начелник општине дао је уводно излагање.
•

Сматрао сам, скупа са цијелим Штабом за ванредне ситуације општине Шамац, за овакву
једну Информацију о комплетним мјерама које је предузимао општински Штаб за ванредне
ситуације у условима ванредног стања и ванредне ситуације која је претходила ванредном
стању, да је неопходно да буде на дневном реду Скупштине и да одборници имају на увид
све активности које смо Штаб, и ја као командант Штаба за ванредне ситуације,
предузимали у периоду од проглашења ванредне ситуације на подручју Републике Српске
која је 16. марта прешла у ванредно стање. Сходно Закону о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама то је изискивало формирање општинског Штаба за ванредне
ситуације у саставу који је познат. У информацији, која се налази у писменој форми испред
вас, прецизно су презентоване све сједнице Штаба које су одржаване у претходном
периоду, види се да је одржано 25 сједница општинског Штаба, и да је том прилком
донешено 87 Закључака. Желим нагласити, поред свега што имате у писменој форми, да је
овдје прецизно дефинисано све активности које је Штаб предузимао током ванредне
ситуације, које и данас предузимамо с обзиром да је то и даље на снази, да је у једном
поглављу прецизно дефинисано шта је то од дезинфекционих средстава, на подручју
општине Шамац, по налогу Штаба за ванредне ситуације, набављено. Прецизно је
дефинисан преглед свих донаторских средстава, било да се ради о 2 или 200 предмета, као
и комплетни закључци који су доношени на свим сједницама општинског Штаба.

•

Закључно са данашњим даном, тестирано је 145 лица са подручја општине Шамац.
Захваљујући комбинацији среће и дисциплиновано проведених мјера Штаба, и поштовања
упутстава о социјалној дистанци када је ријеч о грађанима, ми смо за сав овај период
имали 4 заражена, овдје је епидемиолог и члан Штаба др. Живковић, тих 4 који су били
позитивни у међувремену су излијечени.

•

Желим нагласити изузетно добру координацију са републичким Штабом за ванредне
ситуације, са Владом Републике Српске, министарством Здравља, и са нашим локалним
институцијама. Напоменућу, ако нисмо једина, сигурно смо једна од двије-три општине
које су захваљујући стању које смо имали у погледу маски, у два наврата подијелили
становништву општине Шамац маске, онолико колико смо могли. Наравно, остало је још
доста маски, и то стоји, нисмо знали како ће тећи ситуација, и колико ће требати, али у два
наврата негдје око 34.000 комада маски је подијељено преко предсједника мјесних
заједница.

•

Желим похвалити промптно формиран тим за помоћ старијима лицима, поготово лицима
преко 65 година, који у једној фази овог ванредног стања нису могли чак ни нормално да се
крећу на подручју града и општине. Формиран је волонтерски сервис, између Црвеног
Крста и Центра за социјални рад. Желим се захвалити, поред грађана на поштовању мјера,
којих се морамо и даље придржавати јер видите шта се дешава у сусједним општина,
посебно волонтерима Црвеног крста, младим људима који су дали свој допринос у
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организацији свих ових активности. Такође, и свим донаторима који су припомогли, од
новчаних средстава, само је 1.200 КМ уплаћено од микрокредитне фондације Дому
здравља Шамац.
•

Имате преглед дезинфекционих средстава које је општински Штаб набавио укупно у овом
протеклом периоду, па се наводи: заштитних рукавица 5300, заштитиних одијела 50
комада, хлора 100 литара, дезинфекционих средстава 630 бочица. У финансијском смислу,
то је укупан износ исплаћен из ставке буџетске резерве општине Шамац око 6.000 КМ.

•

Информисаћу вас да сам у сарадњи, и у комуникацији са начелницима општина Брод, и
градоначелником града Градишка, предложио Савезу општина и градова, с обзиром да је
предјседник Савеза општина и градова члан Фонда солидарности, да ове општине упуте
захтјев републичком Штабу за додатна финансијска средства која смо имали када је ријеч о
формирању и једног и другог карантина. Посебно желим истаћи, овдје имате податке да је
кроз оба карантина у међувремену прошло огроман број, одн, 352 лица кроз гранични
карантин. Првобитном одлуком републичког Штаба није био планиран гранични карантин
овдје у Шамцу, него на граничном прелазу Брод, и за Шамац и за Брод. У координацији са
републичком Управом цивилне заштите, и нашим захтјевима општинског Штаба смо
интервенисали да се и овдје успостави гранични карантин, сматрајући да је то неопходно с
обзиром да је ријеч о транзитној општини. Уз одређена минимална средства улагања, уз
сагласност Управе за индиректно опорезивање обезбиједили смо онај простор, и кроз тај
карантин је прошло 352 лица. Након тога стигла је Одлука републичког Штаба да се
формира и локални карантин. Комплетна исхрана свих тих људи, говоримо о три оброка
током дана, је наравно на терет општине Шамац и буџета, ових дана стижу фактуре.
Сходно томе смо се као општине, које смо имале и по два карантина и гранични и локални,
обратили и ја очекујем да се из Фонда нешто припомогне, наравно уз презентовање свих
оних рачуна за исхрану, и евентуално тамо санацију карантина који је био у протеклом
периоду.

•

Оно што је посебно било битно у оваквим ванредним околностима да је на нивоу била
правовремена информисаност грађана општине Шамац. То смо се трудили, радећи, не
гледајући да ли је викенд или нешто друго, информативна служба која је имала задатак да
спријечи ширење било какаве врсте панике, јер у таквим условима, то сви добро знамо, то
углавном долази на дневни ред.

Одборник Велимир Андрић
Желим да се захвалим свима који су у овој ситуацији, онима који су имали обавезу а поготово
онима који нису имали обавезу, мислим на волонтере а дали су свој допринос и ставили се на располагање
у овим тешким временима за све, не говорим само за општину Шамац него за Републику Српску и читав
регион. Драго ми је да смо као општина показали солидарност према другима барем у том малом дијелу
подијеле маски које смо имали, јер ту слидарност смо ми осјетили на својој кожи у неким претходним
периодима када је била много тежа ситуација за нас. Наравно да ћемо подржати Извјештај, и Клуб
одборника НДП предлаже један Закључак да ова СО донесе. Закључак гласи:
''Скупштина општине констатује да је Општински штаб за ванредне ситуације Шамац у ванредном
стању и ванредној ситуацији, која је проглашена усљед пандемије вируса COVID – 19, у свом раду у
потпуности спроводио мјере Републичког штаба за ванредне ситуације, те у циљу заштите становништва
општине Шамац прописао и неке мјере које су биле рестриктивније од мјера Републичког штаба.
Рад свих субјеката који су учествовали у заштити становништва од вируса корона је био изузетно добар,
усклађен и координисан од стране Општинског штаба. Координација и комуникација са републичким
органима и органима БиХ, предузећима, институцијама, удружењима грађана, медијима и становништвом
је била изузетно добра.''
Сматрам да оавакав Закључак, као Скупштина општине треба да донесемо, ако из ничега другога
онда из захвалности према свима који су дали свој допринос да у што мањој мјери будемо угрожени овом
пандемијом.
Одборник Благоје Симић
Српска демократска странка ће подржати Извјештај начелника, слажемо се са Закључком које је
овјде наведен, и гдје је апострофирано да је ситуација била изузетно добра. Ја бих искористио прилику да
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кажем да, оно што је најбитније у кризној ситуацији, да смо ми у РС знали шта хоћемо, а када смо знали
шта хоћемо онда смо то добро и провели на терену. Увели смо најригорозније мјере међу првима у
Европи, и избјегли онај италијански сценарио, са минималним жртвама, са добрим процјенама
републичког Штаба, са добрим процјенама нашег министра Здравља, са добрим одговором свих
здравствених радника поготово јавног сектора, са добрим одговором хигијенско-епидемиолошких служби
на терену, и у свему томе се општина Шамав веома брзо прилагодила овим мјерама које су долазиле из
републичког Штаба и од министра Здравља, и наше последице су за сада минималне. Морам да кажем да
здравствени сектор општине Шамац, највише јавни сектор је одговорио на кризну ситуацију пуним
капацитетом, сви здравствени радници су веома храбро и одговорно били и радили у овој кризној
ситуацији, нема примјера да здравствени радник није изашао и прегледао неког пацијента што се
дешавало у неким другим општинама БиХ, наша хигијенско-епидемиолошка служба као и увијек задњих
80 година традиционално, веома добро дочекала сваку кризну ситуацију. То је дугогодишња политика, ми
смо дочекали ову несрећу са два епидемиолога у хигијенско-епидемиолошкој служби, са пуним
магацином материјално-техничких средстава и спремни да дамо одговор. Резултат је до данас добар, што
не значи да смо се још увијек ријешили вируса, и не значи да треба да се опуштамо. Мјере које су још
увијек на снази, до 50 људи који се могу окупљати у отвореном простору не би требало кршити. Не
требамо себи допустити да сада, када смо много тога доброга урадили да то покваримо. Одговорност је
свих нас појединачно да учествујемо или не учествујемо у томе. Још једном бих се захвалио на великој
одговорности нашег становништва које је било веома одговорно, и вјероватно за примјер у БиХ. Скоро да
није било нарушавања мјера, скоро да није било неодговорног понашања, и овом приликом се захваљујем
свим становницима општине Шамац. Биће прилике да неке друге ствари евалуирамо касније, али хоћу да
кажем, и подвучем, да је републички Штаб од првог тренутка знао шта треба, како треба, да је пуно тога
урадио, да је брзо реорганизовао јавни сектор, брзо набавио материјално-техничка средства, формирао
Ковид болнице, и да је укупан резултат РС добар.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.
(приликом гласања у сали присутна 22 одборника, Маријан Туњић одсутан)

Са 22 гласа ЗА Скупштина општине донијела је Закључак о прихватању Информацијe
Начелника општине и Штаба за ванредне ситуације о предузетим мјерама и активностима за реаговање
на појаву болести COVID - 19 на територији општине Шамац, са предложеном констатацијом да је
Општински штаб за ванредне ситуације Шамац у ванредном стању и ванредној ситуацији, која је
проглашена усљед пандемије вируса COVID – 19, у свом раду у потпуности спроводио мјере Републичког
штаба за ванредне ситуације, те у циљу заштите становништва општине Шамац прописао и неке мјере
које су биле рестриктивније од мјера Републичког штаба. Рад свих субјеката који су учествовали у
заштити становништва од вируса корона је био изузетно добар, усклађен и координисан од стране
Општинског штаба. Координација и комуникација са републичким органима и органима БиХ,
предузећима, институцијама, удружењима грађана, медијима и становништвом је била изузетно добра.

Предсједник Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић је потом предложила Скупштини да,
с обзиром да је следећа тачка по дневном реду Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске, а
да је у међувремену обавијештена од стране замјеника Правобраниоца гђе Милкице Гарић да ће каснити, у
складу са Пословником о раду Скупштине општине Шамац чл.85 ми не можемо ни избацивати тачке
дневног реда када се усвоји дневни ред нити додавати нове, међутим можемо разматрати накнадно, тако
да предлажем да пређемо на разматрање тачке број 6. а када нам се гђа Милкица придружи онда ћемо се
вратити на тачку број 5.
Потом се прешло на разматрање тачке број 6. усвојеног дневног реда.

АД – 6. Извјештај о извршењу буџета општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године

Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије дао је уводно образложење.
Ова тачка је мало изгубила на актуелности, због ситуације али ћемо укратко проћи кроз оно што
сам ја сматрао да је најбитније овом приликом да се каже. Ништа нећу понављати из онога што пише у
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материјалу, презентација је мало другачија, све је разумљиво и у складу је са законским прописима.
Имамо три колоне везане за план, одн. за усвајање буџета, па ребаланс буџета, па ребаланс са алокацијама.
Имамо једну претходну годину, значи 2018. годину ради упоређивања, и 2019. годину о којој говоримо, и
наравно индексе који су ту неопходни. У овој презентацији пратимо 2019. годину, извршење 2018. године,
и извршење 2016. године, више због обавеза које се увијек приликом овог извјештаја, оне дугорочне и
краткорочне, јесу ли са каматама или не, доћи ћемо до тог слајда па да се то може реално упоредити.
Овдје видите да имамо буџетске приходе мало испод 7 милиона, њихова структура порески приходи су
значајно порасли и у односу на прошлу годину, и у односу на 2016. годину, нарочито бих овдје истакао да
индиректни порези имају континуиран раст, бар су имали до сада. Видите да су за 11% већи од прошле
године, и за 16% већи од 2016. године, тако да можемо бити задовољни са кретањем тих прихода. Расходи
су, оно што јесте наш циљ, расли нешто спорије, значи 3% су расли у односу на прошлу годину а 4% у
односу на 2016. годину. То је добро, када видимо горе да је раст прихода 11% у односу на 2016. годину,
јесу нешто за 2% нижи у односу на 2018. годину. Овај први суфицит, под ''в'' је остварен у износу од
484.000 КМ и то је тај тзв. бруто буџетски суфицит који када се умањи за ово што се зове нето издаци за
нефинансијску имовину дођемо до тог, по мени најважнијег суфицита који је законски дефинисан као
остварени суфицит, значи што се тиче ових примитака, издатака за нефинансијску имовину имамо
ситуацију да су издаци одн. инвестиције које смо имали у инфраструктуру нешто већи него што смо их
покрили продајом својих некретнина, ви сте у току са свим тим активностима ви сте о томе и одлучивали.
Идеално би било, поновићу опет то, да умјесто ових 240.000 КМ оствареног суфицита, идеално би било да
је он 381-382.000 КМ, зато што би покрио ово негативно нето финансирање које је негативно за 381.000
КМ. Обзиром да нисмо имали ту ситуацију, од тог негативног 381.000 КМ успјели смо тим суфицитом
покрити 240.000 КМ и онда на крају доле ово што видите, разлика у финансирању од 140.000 КМ ће бити
предмет одлуке о покрићу, која ће бити после мог излагања. Ово је негативно, зато што немамо примитака
од задуживања, а имали смо издатке за отплату дугова по она два кредита 2 милиона када смо се
консолидовали, тако да ће ова година по том основу, значи у 2019. години ће бити негативно док је то
тако. Опет, у 2020. години било је додатно кредитно задужење па ће та ставка бити значајно позитивна,
али зато је по мени битнији онај суфицит остварени који би требао да покрије и ову негативну разлику ако
је то могуће, али то је неко идеално стање.
На следећем слајду од пореских прихода, да се види њихово кретање али су овдје издвојене
значајније. Значајан је пад пореза на лична примања, и прихода од самосталних дјелатности, али знате
зашто се то десило, ми смо то и очекивали јер је повећан неопорезиви дио плата са 200 КМ на 500 КМ,
тако да у тој укупној расподјели и ми смо практично 25% изгубили. Порез на имовину незнатно мањи у
односу на прошлу годину, а и у односу на извршење 2016. године, ту су исто предузимане разне мјере и то
би вјероватно било много више у паду да није тога било. Индиректни порези већ сам рекао да не
понављамо, они имају значајан раст. Када су у питању непорески приходи, дакле ови властити генерално
речено у односу на 2016. годину је то више, али смо у 2019. години остварили нешто мање приходе него у
2018. години, али је то још увијек више него 2016. године, и наш је задатак и циљ да се покуша овдје
урадити што је могуће више. Оно што сам рекао да је добро, генерално на дужи рок је добро и пожељно да
буџетски расходи расту спорије од буџетских прихода, и некако држимо тај тренд. Расходи за лична
примања су некако на истом нивоу, и то је добро иако је овдје било, додуше промјене колективног уговора
нису много утицале, биле су колико се сјећам али ова друга ће више утицати на 2020. годину. Добро је
што смо повећали субвенције, јесте да су оне значи у овој категорији расхода, оне су 2,3 пута веће него
2016. године, а за 6% веће у односу на прошлу годину. Грантови како кад, али ту су негдје. Дознаке на име
социјалне заштите повећање за 7%, ту има комбинованог дијела и онога што даје Влада и са оним што
издваја општина. Овога смо се већ дотакли, издаци за нефинансијску имовину су значајни по износу, али
не бих их овдје коментарисао.
Долазимо до онога што је за нас важно, и што ће на следећој тачки бити битно, тада ћу се на то
осврнути, ако погледамо доле, укупне краткорочне обавезе са стањем последњег дана у години, а пратимо
опет три године, нема значајнијих промјена. Јесте да су краткорочне обавезе смањене у односу на 2016.
годину, а мало су веће у односу на 2018. годину, видите по категоријама да нема ту неких значајнијих
одступања, осим овога што смо се ријешили и тог краткорочног дијела обвезница и обавеза по том основу.
Дакле оне су ту, око 2,5 милиона, и вјероватно ће бити тешко да се ту нешто битније промијени и у
будућем периоду. Дугорочне обавезе, због којих сам ја и рекао да смо укључили ту 2016. годину, знате да
смо те године, ево има ту 9.536.000 КМ дугорочних обавеза, по записнику о примопредаји који је био у 11.
мјесецу 2016. године, заједно спојили, нисмо се држали тог рачуноводственог стандарда да одвојимо
нешто посебно, јесу овдје одвојене камате али се не исказују у билансу стања али су ту исказане. Значи
укупне обавезе су 9.536.000 КМ те дугорочне биле на дан 31.12.2016. године, онда је услиједило све оно
до краја 2017. године та финансијска консолидација, па смо онда у 2018. години, и 2019. години, овдје
исказивали итако су оне исказане у билансу стања без камата недоспјелих које ће доспјети у следећих 10,
11 или колико већ година. Знате да смо се задуживали на рок о д 12 година. Дакле недоспјеле камате по
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кредитима су биле у 2018. години 1.357.000 КМ и онда је то када се сабере са 8.800.000 КМ упоредиво са
2016. годином, са ових 9.500.000 КМ. У 2019. години оне су 8.364.000 КМ и 1.133.000 КМ камата које ће
доспијети у тих 10-ак година, и бити наравно отплаћене кроз ануитете ако то све буде функционисало
како треба. Значи преко 9.490.000 КМ, негдје су на нивоу оних обавеза из 2016. године, али је битно
напоменти да квалитет тих дугорочних недоспјелих обавеза не мјери се апсолутним износом, битније је
већи дио, знате да је ово 5.696.000 КМ обавеза по основу обвезница доспијевале су у септембру 2019.
године све. То је оно што нас је гушило, и што би нас блокирало, и због тога је рађена консолидација а то
значи релаксацију у отплати тих дугова, што смо ми постигли тим додатним кредитним задужењем. За
сада се уредно, није било кашњења никаквог са отплатама тих ануитета. Она су око 5,5 милиона кроз све
три године , тешко је ту направити помак, ова краткорочна потраживања до годину дана има неког
помака, боље је што су мање исказане 470.000 КМ што значи да се кроз три године смањило потраживање
предузимањем неких мјера, али је и даље проблем са тим потраживањима која су старија од годину дана и
ту систем није баш ефикасан, нити је могуће нешто паметно предузети да би се то наплатило, бојим се ће
се то вући дуго година, ако се нешто битно у законској регулативи не промијени.
Дугорочна потраживања се смањују, она ће бити у следеће двије године завршавају то је била
једна краткорочна мјера па и ми по том дијелу преко Пореске управе РС наплаћујемо, видите да је то са
240 пало на 116 па на 77, нисам ни рачунао када ће то истећи, али се привредни субјекти који су укључени
у тај процес придржавају репрограма а ми онда кроз прерасподјелу добијамо дио свог колача.

Дискусије поводом ове тачке дневног реда није било, прешло се на гласање.
(приликом гласања у сали присутна 22 одборника, Јово Недић одсутан)

Са 13 гласова ЗА, 9 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о усвајању Извјештаја
о извршењу Буџета Општине Шамац за период 01.01.-31.12.2019. године

АД - 7. Приједлог одлуке о покрићу дефицита буџета општине Шамац по Годишњем финансијском
извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2019. годину
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије дао је кратко образложење
Одлука је устаљена, у складу са законским прописима, одлука која прати Одлуку о извршењу
буџета.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 13 гласова ЗА, 9 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку о покрићу дефицита
буџета општине Шамац по Годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2019.
годину
АД- 8. Приједлог одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода са стањем на дан 31.12.2019. године
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије дао је уводно образложење
Напомињем да је ово тачка дневног реда која се први пут налази пред вама, иако је законска
обавеза била да се то уради 2016. године. Требало је начинити план измирења пренесених обавеза са
стањем на дан 31.12.2015. године, то није урађено. 2017. године ако се сјећате и ја сам био против тога, и
цијело вријеме сам покушавао да то избјегнемо, обзиром да доношење ове одлуке нас сад уводи у један
нови процес, а то је практично смањење текуће буџетске потрошње за онолико колико планирамо по овом
плану измирити тих пренесених обавеза. Начелник и ја смо били у Фискалном савјету, још док смо око
ових кредита разговарали и тада смо се договорили да ћемо кренути са овом активношћу. Правни основ
овдје сте видјели, и у складу са упутством за израду овог плана, план је урађен у складу са тим, и таквог је
садржаја у техничком смислу. Под тачком 2. ови општи подаци о финансијском стању, образложење
разлога одн, узрока због којих пренесене обавезе нису измирене у роковима утврђеним Законом и другим
прописом, ако сте читали мислим да je то сасвим солидно објашњено, тако је и оцјењено у Фискалном
савјету. Има још ова тачка 4. неке релевантне информације које су биле потребне фискалном савјету да би
могао дати своје мишљење. Ја бих вас усмјерио на овај табеларни преглед, који је исто тако тим упутством
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прописан и не може много одступати, тако је наведено. Све што овдје пише слаже се са извјештајем из
претходне тачке и слаже се са билансом стања, наравно све остало би било неистина.
Укупан износ неизмирених обавеза краткорочних у овој првој табели је 2.556.158 КМ, дато је овдје
које су то основне обавезе остале са стањем 31.12. које ми нисмо измирили, и оне су овдје у 8 ставки
децидно наведене. Ја ћу вас усмјерити да се пребацимо на табелу под ''г'' на страни 4. То је једна мала
табела, гдје тај износ краткорочних неизмирених обавеза од 2.556.000 КМ се умањује за 782.298 КМ што
је уствари износ онога што смо ми успјели у 60 дана од 31.12. измирити тих обавеза. Ово је веома значајно
ако видите да смо током јануара и фебруара тај износ 2.556.000 КМ умањили за 782 хиљаде са плаћањем,
а остатак од 1.773.860 КМ је предмет израде плана за измирње тих обавеза, значи оно што је остало након
тих 60 дана и онога што смо успјели у том периоду измирити. На ову табелу сам прешао зато што сада иде
табела под ''д'', како је наведно у табели 1 та структура обавеза од 2.5 милиона тако је и овдје наведено,
али је наведено ове 782.000 КМ тачно по свакој обавези колико је она измирена, значи овдје имате тачно
шта је измирено, па видите да су обавезе за лична примања један значајан дио 396.000 КМ, обавезе из
пословања 232.000 КМ, и субвенције, грантови, дознаке су измирена плаћања у износу од 153.000 КМ и то
је онда тих 782.000 КМ. Ове табеле што сам прешао, видјели сте структуру 3 године нашег буџета, битно
је следеће.
Овдје су предложене мјере које ће се предузети са циљем измирења пренесених обавеза, а на
последњој страни имамо изворе из којих ће се обезбиједити средства за измирење пренесених обавеза,
рокови и динамика измирења, то је оно што је за нас најбитније. Што се тиче извора, ми смо у плану
ставили да ћемо те пренесене обавезе у наредних 7 година измирити из редовних прихода, и констатовано
је у текстуалном дијелу овог материјала да додатног кредитног задужења не би требало да буде, бар неће
бити док ми водимо ову финансијску политику. Фискални савјет се са тим сложио, да се направи план да
се тај 1.773.000 КМ измири у следећих 7 година, по динамици како је наведено у тој малој последњој
табели на 6. страни.
Дакле, овдје је предвиђено да 150.000 КМ у овој текућој 2020. години измиримо по том основу. То
практично значи да ћемо кроз ребаланс који ће вјероватно бити на следећој Скупштини, морати уврстити
у буџетску потрошњу, и за толико ћемо нешто морати смањити, или ће се за толико морати повећати
приходи. У принципу, негативно утиче на текућу потрошњу зато што имате обавезу да се то измири. Наша
политика је била да ове прве године буду мало мање оптерећене, а оне касније буду мало више. Сугестије
су Фискалног савјета биле да ниједна година не прелази преко 300.000 КМ. Ово је максимум на 7 година
што смо могли урадити, иначе неких 5 година би било идеално по њима, али обзиром да то радимо први
пут некако смо се успјели договорити да они дају позитивно мишљење на овакав план. Овдје немате
исказано, ми отприлике за прве 4 године ћемо измирити ако будемо способни 873.000 КМ или 49%, а за
следеће 3 године око 900.000 КМ, или 51%.
Вама је подијељено мишљење Фискалног савјета, видјели сте да је оно позитивно, уз њихове
сугестије на шта да се обрати пажња.
Одборник Ведран Ђурђевић
Истиче да је благи песимиста када је у питању оваква динамика, и циљ доношења Одлуке о плану
измирења. Првенствено због тога што овдје постоје неки параметри који мени као одборнику нису јасни, а
тичу се 30% исплаћеног износа у прва два мјесеца, у односу на пренесене а неизмирене обавезе са
31.12.2019. године. Онда се ове двије трећине износа, ставља као план у наредних 7 година. Оно што ми
такође није јасно, на чему се заснива овај ваш оптимизам да ће приходи општине у будућим годинама
расти, да ће се моћи скоро за 100% износа предвиђеног у 2020. години планирати средства за измирење
тих обавеза у 2023. години, 2024. години, 2025. години, 2026. години? Овај мој скептицизам произилази
из чињенице да сте ви у Одлуци о извршењу буџета, и у Извјештају о ненаплаћеним потраживањима
рекли да јако велику опасност по буџет општине представља пресуда потенцијална по тужби Стајић
Турса по тужби за 75.000 КМ. Значи, нама у овој финансијској конструкцији коју имамо и за ову годину и
за будуће године, један баласт један страх изазива потенцијална поресуда од 75.000 КМ, а планирамо
овако оптимистичне конструкције. Општина Шамац се задужењем од 2.900.000 КМ, ја не знам начелниче
Одјељења колика је камата и колико је износ ануитета који нас чека у будућем периоду, на који период је
тај кредит закључен, буџет општине Шамац ће бити у просјеку оптерећен још за додатних 250-300.000 КМ
годишње када је у питању само отплата ануитета по том кредиту. Дакле, све ово што је урађено, мишљење
Фискалног савјета, мислим да је Милан Симић и у ранијим годинама потенцирао да ова општина,
апсурдно је да се прави ограда а немају се кућна врата. Ми смо ове године ушли у капиталне инвестиције
у износу од 700.000 КМ, имамо пресуду на основу спора са Н.Б.С. Групом од два милиона, имамо
потенцијалне пресуде које нам висе над главом, и имамо потенцијалне тужбе због тога што се не плаћају
доспјела потраживања, не требам вас напомињати да одборници нису добили задња два мјесеца накнаду.
Ми разумијемо у каквом је стању буџет општине Шамац, али постоје милион тих ствари које терете и
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ремете пословање и функционисање финансијског оквира општине Шамац, и на све то ми не можемо
пројектовати какви ће бити привредни и финансијски токови у будућим годинама, обзиром да економске
посљедице овог Корона вируса још нису ни почеле да се манифестују. Ми смо имали још увијек дознаке
из Управе за индиректно опорезивање у неком нормалном износу, међутим то је вјероватно било због
наглог увоза роба да би се заситиле те потребе становништва које је било у страху. Ми не знамо шта ће у
будућем периоду, обзиром и на нагли пад цијена горива, на вјероватно нагли пад који је већ сада
евидентан, имате отпуштања и на општини Шамац, то ће вјероватно бити тема за следећу сједницу
Скупштине обзиром да на овој сједници није било извјештаја о раду начелника, и разумијемо нисмо
хтјели ни да коментаришемо тачку која се тиче активности, подржали смо активности Кабинета у вези
Корона вируса. Дочекали смо да људи који послују на територији општине Шамац почну да отпуштају
раднике. Нас као општину, као Републику, као шири географски регион у наредном периоду чека пад
економске продуктивности, вјероватно пад запошљавања, пад промета услуга и роба које ће нама
гарантовати да ћемо ми моћи пунити општину кроз директне или индиректне приходе, због тога сматрам
да је овакав план измирења обавеза требало донијети, СНСД ће бити уздржан, из разлога не што мислимо
да овакав план измирења нама не треба, већ што сматрамо каква је динамика раста прихода, раста расхода,
имјући у виду смјернице које сте добили из Фискалног савјета РС да је нужно смањити непродуктивне
приходе, имајући у виду чињеницу да су 31.12. режијски трошкови Кабинета начелника увећавани. Значи
битно је ту направити мало веће заокрете, испоштовати оне препоруке које се тичу максималног броја
запослених у локалној самоуправи, ми смо имали запошљавање у задњих 10-15 дана у локалну
самоуправу на плате које износе бруто и преко 2.000 КМ, и то је оптерећење општинског буџета за износ
од 25.000 КМ годишње. Дакле, сматрам да оно што сте навели у овом плану измирења не одговара вашим
поступцима у задњих мјесец дана, а искрено скептик сам и у будућем периоду да ће пуњење општинског
буџета бити такво да ћемо ми ово моћи испоштовати. План као план треба направити, али сматрам да
овакав какав је направљен представља само лист папира, и ми ћемо већ 2021. године знати да ли смо и шта
смо успјели урадити у 2020. години.
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије
Нисам ни ја велики оптимиста. Тешка је тематика за нас, вјерујем и за већину других локалних
заједница када је ово у питању, не разликујемо се ми много од других и због тога је била моја борба са
Фискалним савјетом да ово иде на 10-ак година. Међутим Фискални савјет није дозволио тако дуг период,
чак је уступак и ово што сам рекао да не буде 5 година, што су вршили притисак него успјели смо на 7
година. Првобитно у тој комуникацији са њима предложили смо да се у овој текућој години због свега
овога што се дешава и са падом прилива у последњих мјесец дана по свим основама, и од Управе за
индиректно опорезивање, и властитих прихода, није то мало није то пад од 10-20% који можете издржати,
тоје понекада 10 пута мање у дневном износу. Због тога је било предложено, у првој овој текућој години ,
таквој каква јесте а неће се мислим, сретно завршити финансијски, било је предложено само 60.000 КМ.
Такав приступ, да у овој буде 60.000 КМ , па 90.000 КМ у 2021. години, доводи до тога да у 2027. то буде
560.000 КМ. Са тим се Фискални савјет није слагао. Ми овдје немамо много рјешења, и тога сам свјестан,
значи затекле су се обавезе такве какве јесу, ми се са њима морамо носити, и то што смо начелник и ја
носили овај терет на себи што овo нисмо ставили на дневни ред, ми смо кршили законски пропис могли
смо одговорати, плаћати казне, али узели смо тај ризик на себе управо из разлога што нисмо били у стању
да то измиримо. Нама ће велики проблем бити, ваљда се разумијемо. Ми јесмо 780.000 КМ за два мјесеца
измирили, а ових обавеза ћемо током ове године измирити преко милион тих пренесених, али ћемо
створити нових па ће оне са 31.12. 2020. године бити пренесене на 2021. годину. Суштина је сада да
смањимо буџетску потрошњу са овом ставком од 150.000 КМ, она мора бити мања да би створили простор
да те обавезе затворимо а да нове не стварамо. Због тога они овдје сугеришу смањење непродуктивних
инвестиција наших, и смањење непродуктивних расхода гдје мисле на помоћи и субвенције разне и тако
даље. Мада, субвенције у принципу нису непродуктивне ако некоме помажете у привреди. Доста је
шкакљива проблематика, али је законска обавеза, и максимално што смо могли извући. Ово је сада пресјек
стања, глобалан документ. Сада је на начелнику да доднесемо оперативни програм мјера који се већ
реализује, ја сам то написао у текстуалном дијелу, то дјеловање у оба правца повећање прихода и
смањење расхода мора резултовати да се са овим носимо. Ако не могнемо бићемо у већем проблему.
Значи, морају се предузети мјере да то буде тако.
Ђорђе Милићевић, начелник општине
Потпуно нам је јасно да се први пут упуштамо у нешто што нам је била обавеза свих ових година,
већина општина ово и не уради. Кренули смо у ово потпуно свјесни стања у којем јесмо, потпуно свјесни
стања, не улазећи у било какве политичке дискусије, и наслијеђеног дуга и овога из последње 3-4 године.
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Начелник Одјељења је раније рекао, наш приједлог је био да ове обавезе из претходног периода, и
предложили смо, два пута смо били са предсједником Фискланог савјета, сведемо на 10 година. То је за
њих било неприхватљиво, и пракса је да то иде у 5 година. Кроз разговоре, дописивања и преписивања
успјели смо да то направимо на 7 година. И морамо предузети низ оперативних мјера како би дошли до
овога. То подразумијева наравно одређене уштеде, наравно и по питању броја запослених у времену које
долази. Када говорите о капиталним инвестицијама, ако говоримо о задужењу у овом периду од 3-4
године, морали смо извршити и сви смо се сложили око тога ту нисмо имали политичких разлика да
морамо реструктуирати дуг по основу емисије обвезница, није то само било 5 милиона, него је била таква
структура дуга да мора све да се исплати то би било дошло до блокаде. Сви смо се сложили тада да
морамо тај проблем ријешити. Поред тих обавеза које смо имали, ми смо тада узели 500.000 КМ мимо
тога, поред наравно камата које иду. Након тога долазимо до ове ситуације до које долазимо, и она је јасно
у овом образложењу речена, а то је 2.200.000 КМ Н.Б.С. Група базени, и поред тога говоримо о 700.000
КМ капиталних. Отворено ћу рећи да је намјера од које још нисмо одустали, а то ће подразумијевати
евентално промијену скупштинске одлуке да од тих 700.000 КМ, 200.000 КМ буде управо за измирење,
таква је првобитна била намјера. 200.000 КМ да буде за измирење старих обавеза, а искључиво 500.000
КМ капитално. С обзиром да није постојала врста плана, онда нам Фискални савјет није дао сагласност на
200.000 КМ измирења пренесених обавеза, него је инсистирао на томе да свих 700.000 КМ буде
капитално. Поновићу још једанпут, ових 200.000 КМ од 700.000 КМ који се налазе на рачуну, ми држимо
и нисмо намјери да одмах урадимо капитално у два-три мјесеца и тако даље. Дакле ако узмемо ових
500.000 КМ и ових 200.000 КМ то је неких 1.200.000 КМ без камата за овај мандатни период. Наравно у
оваквој смо финансијској ситуацији у каквој генерално јесмо, а могли смо бити и првобитно и 2017.
године и сада 2020. године у јануару блокирани. То је потпуно јасно, ако сам некако у том правцу
допринијео спреман сам да одговарам, али врло добро знамо сви заједно какво је генерално стање. Нећу
никога тјешити, највећи дио локалних заједница у РС се налази мање-више у сличној ситуацији. Кроз план
измирења обавеза, потпуно је прецизно дефинисано, без ова 2.900.000 КМ задужење у односу на пореске и
непореске приходе је 10,30%. Узимањем ова 2.900.000 КМ ми смо дошли на 13,69%. Законски је 18%. У
јануару 2017. године имали преко 19%. Наравно да бих волио да то буде, да нисмо имали ни ових
2.900.000 КМ ми би били на нешто више од 10%, апсолутно не доводећи у питање проблеме.
Потпуно се слажем, да бих оправдао чињеницу када је ријеч о овим оперативним мјерама које
начелник за финансије предлаже, наравно да се мора донијети озбиљан план. Ми смо имали, када је ријеч
о смањењу броја запослених у јавној управи, ви врло добро знате да је било дефинисано до 2018. године
да се смањи број, и онда је промијељен Закон и измијењено је то. Нажалост није до нас у локалним
заједницама, на нивоу Републике је, да ли је то политичка одлука или није, да то остане и да се не мора
усклађивати број запслених са бројем становника на општини Шамац. Да је то било, морали би
испоштовати. Радује ме, ако сте видјели на једном од слајдова, износ плата из буџета општине Шамац који
се исплаћује је на истом или на 10-ак хиљада мањем нивоу него 2016. године, укупан износ за плате, а
буџет је повећан значајно. Дакле, учешће плата у буџету опада упркос томе што смо у два наврата морали
испоштовати колективни уговор са Синдикатом РС који је загарантовао веће коефицијенте, већу цијену
рада, ево видите сада са 100 КМ на 110 КМ. То су неке чињенице протеклих година које смо морали
испоштовати, што је захтијевало веће издатке за плате али смо ипак остали на оном нивоу из 2016. год.
ако у свим овим проблемима има нешто позитивно. Потпуно се слажем, има и тужби из претходног
периода које смо ријешили, и ова тужба када је ријеч о Стајићу, човјек нормално има право да тужи
општину, али највећи износ тога смо наслиједили из претходног периода. Није проблем, то је дуг свих нас
ове локалне администрације, и неке будуће и тако даље. И ту је била спремност да разговарамо, и да то у
3-4 дана ријешимо, али очекујем да ћемо и ту наћи рјешење. Ми смо по основу Спортског савеза који је
један дио пресуде ријешио, имали обавеза.
Слажем се да морамо истрајати на овим мјерамо и трудити се максимално да све ово што смо
предложили у складу са Планом, и да се тако понашамо. Од Скупштине, Кабинета, Начелника и свих
осталих.
Додатне дискусије није било, приступило се гласању.
Са 14 гласова ЗА, и 9 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку о усвајању Плана за
измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода са стањем на дан 31.12.2019. године
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АД -9. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2019. години
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је уводно
образложење
Буџетом општине Шамац за 2019. годину планирано је 115.000 КМ средстава за развој
пољопривреде и села. Та средства су Одлуком о прерасподјели средстава увећана на 127.000 КМ. Сва
средства су дијељена на основу прописаног Правилника. У 2019. години имали смо укупно 239
појединачних и групних захтјева, у склопу којих се одлучивало одн, рјешавало о 408 појединачних
корисника. Од тога 403 захтјева су позитивно рјешена, 5 их је одбијено из разлога што нису испуњавали
неке основне услове који су прописани Правилником. По том основу у 2019. години одобрено је укупно
исплате од 112.947,29 КМ. Од тога је до сада плаћено 51.407,98 КМ, а преостали дио од 61.539,31 КМ
планирамо да измиримо у наредном приоду, два еневтуално три мјесеца. Желим да напоменем да
подстицаји који су одобрени за 2017. годину и 2018. годину су измирени, одн. исплаћени у цјелости. Дуг
који је наслијеђен из неког ранијег периода, у износу од око 123.000 КМ је плаћен половично. У табели 1
су дати сви подстицаји који су по врстама подстицаја, и у ком износу си одобрени, и у наредним табелама
сви ти појединачни подстицаји су разрађени.
Желим да напоменем још нешто, у 2019. години смо, негдје с прољећа, имали и олујно невријеме
гдје су нанесене велике штете нашим пољопривредним произвођачима, првенствено пластеничкој
производњи, штете на пластеницима и на усјевима који се производе у тим пластеницима. Ми смо
анимирали наше пољопривредне произвођаче да се јављају, констатовали смо записнички те штете које су
настале на пластеницима, све у циљу и намјери да се обратимо Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде да надокнади штете нашим пољопривредним произвођачима, или бар дјелимично да
ублажи те настале штете. Међутим, Министарство није одреаговало на такав начин, и ми смо без велике
обавезе реаговали одн. дјелимично смо ублажили те штете и по том основу смо исплатили преко 8.000 КМ
само на основу тих штета насталих тим олујним невременом.
Одборник Милан Симић
Оно што је добро у овом Извјештају, а ми смо то увијек и предлагали, да су износи за подстицаје у
пољопривреди повећани, то је увијек био предлог одборничког Клуба СНСД-а. Оно што није добро у
Извјештају, одн. у протеклих годину дана што нису исплаћени. Нисам видио у овом Извјештају, колико је
укупан дуг за одобрена средства? Овдје пише да је прошле године плаћен дио од 90 и нешто хиљада за
2018. годину. Начелник Одјељења је нешто рекао о томе, рекао је да је стари пренесени дуг половично
исплаћен, али не знамо колико. Занима ме само колико је укупан дуг у овом моменту за подстицаје у
пољопривреди?
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове
На почетку сам истакао да је за 2019. годину одобрено 112.947,29 КМ. Плаћено је 51.457,68 КМ а
остало је 61.539,31 КМ. Што се тиче обрачуна и издавања рјешења, Правилник предвиђа да се захтјеви за
подстицаје у пољопривреди подносе до 31.10. из разлога да се сви поднесени захтјеви могу обрадити, и
благовремно издати рјешења како би могла да тече исплата до краја године, и остатак који се не исплати у
току те календарске године наставак исплате је у следећој календарској години. С тим да има изузетак. С
обзиром на пољопривредну производњу, процес производње је дуготрајан, првенствено мислим на дуван.
Произвођачи дувана захтјев могу подностити и до 15.12. тако да се до краја године не стигну обрадити сви
захтјеви и не могу се издати рјешења. Тај подстицај за дуван рјешењима се преноси у наредну
календарску годину, и та исплата тече одн. терети буџет од наредне фискалне године. Тако да, премија за
производњу дувана у листу за 2019. годину од 11.331 КМ ће теретити буџет 2020. године, али зато у овој
2019. години је премија за производњу дувана у листу оптеретила премија која се исплаћује за 2018.
годину, а износ је био око 23.900 КМ. Правимо разлику колико је издато рјешења и коју фискалну годину
оптерећује та премија, да ли из текуће или наредне године.
Одборник Милан Симић
Обратио се начелнику Одјељења, и рекао да обично не пита оно што зна. Ове Правилнике сам ја
радио, тако да и не видим неку промјену у принципу расподјеле средстава, то је у реду. Међутим, ја сам
питао колики је укупан дуг? Ја сам прочитао шта пише овдје, и онда чуо од вас колико је дуг за претходну
годину. Ви сте споменули дуг из претходног периода, односно пренесене обавезе, рекли сте чини ми се да
је половично исплаћено, мене само занима колико је то сада, значи ових 50 и оно половично колико је то?
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Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове
Поменуо сам и рекао, да су сва рјешења из 2017. године и 2018. године исплаћена у цјелости.
Наслијеђени дуг из 2014. 2015. и 2016. године од око 123.000 КМ је половично исплаћен, односно између
52-55.000 је исплаћено, остало је остало да се исплати. Када већ помињете Правилник, да нешто појасним.
Сваке године се доноси нови Правилник, доста тога је измијењено у том Правилнику. У ранијем
Правилнку је било да максималан износ подстицаја који наш пољопривредник може да оствари је 400 КМ,
тај износ сада је знатно већи зато што сваки пољопривредник може да оствари право на подстицај по три
различита основа. За пластеничку производњу може да оствари подстицај по једном основу и до 1.000
КМ, плус остала два услова које испуни тако да тај подстицај може да буде и знатно преко 1.000 КМ, за
разлику од ранијих 400 КМ. Зато и јесте велико интересовање наших пољопривредника, зато и појачавамо
ту позицију и сваке године исплаћујемо све више и више подстицаја.
Додатне дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА , нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2019. Години

АД – 10. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке
машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања
за предузетнике и правна лица у 2019. години
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је уводну ријеч.
У буџету општине Шамац за 2019. годину планирано је 70.000 КМ за подјелу подстицаја за
запошљавање, набавку опреме и стандардизацију производње. У 2019. години имали смо укупно 12
захтјева, 2 захтјева по основу запошљавања и по том основу је запослено 17 радника, 9 захтјева за набавку
опреме и 1 захтјев за стандардизацију производње. Свих 12 захтјева је позитивно ријешено одн. одобрена
је исплата подстицаја у укупном износу 38.500 КМ. Исто тако у 2017. години имали смо 11 захтјева који
су позитивно ријешени, а у 2018. години имали смо 18 захтјева, ријешено је 14 позитивно.

Дискусије није било, прешло се на гласање.

Са 23 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица
у 2019. години

АД –11. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2019. години
Слободан Стојић, начелник службе за друштвене дјелатности
У 2019. години за једнократне помоћи планирано је 55.000 КМ, додјељено је 53.355 КМ, од тога за
новчане помоћи 38.855 КМ, а за помоћи студентима који нису добили стипендију 14.500 КМ. Предлажем
одборницима да усвоје Извјештај.
Дискусије није било, прешло се на гласање.

Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак
о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2019. Години
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-Од ове тачке, замјеник Правобраниоца РС гђа Милкица Гарић присутна је на сједници, те се
приступило разматрању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС за 2019. годину.

АД - 5. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
правобраниоца Добој за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године општина Шамац

Милкица Гарић, замјеник Правобраниоца Републике Српске дала је уводно образложење.
Као и ранијих година, и ове године Правобранилаштво има законску обавезу да јединицама
локалне самоуправе поднесе Извјештај о раду за предмете са којима смо били задужени. Из тих разлога
добили сте и писану Информацију у којој су приказани сви парнични предмети гдје се Општина Шамац
појављује као једна од парничних странака. У 2019. години имали смо, видјели сте из писане Информације
само један парнични предмет гдје је општина тужена ради исплате наканаде, везано за организацију
превоза ученика основних и средњих школа, и осталих грађана на подручју општине Шамац. Висина тог
тужбеног захтјева је 80.000 КМ, због тога се на њега и осврћем, што је засигурно значајан по висини за
буџет општине Шамац, у току поступка остало је спорно само 2.000 КМ пошто је општине уплатила тај
износ на име превоза, у доказном поступку вјештак није уобзирио тај плаћени износ, из тих разлога је
жалба уложена. Значи у суштини није ни оспоравано потраживање које је имао превозник Стајић Турс
према општини Шамац. Осталих година, остале предмете видјели сте да није било значајних приомјена у
односу на извјештај из ранијих година. Наравно, ту је предмет који је јако значајан за општина Шамац и
који смо увијек излагали на Скупштини, то је Н.Б.С. Група против општине Шамац, видјели сте да је
жалба коју је Правобранилаштво уложило одбијена и потврђена првостепена пресуда. Наведеном
пресудом општина Шамац је обавезана да плати главни дуг од 1.275.000 КМ плус законске затезне камате
од 07.05.2015. године до коначне исплате уз трошкове парничног поступка у износу од 41.000 КМ.
Пресуда је постала правоснажна и извршна, али без обзира на то ми смо уложили Ревизију, значи да може
бити промјена по наведеној пресуди, а да ли ће бити, ми не можемо у овој фази да се изјаснимо. Имајући у
виду да је ова проблематика разматрана на Скупштини, што је сасвим нормално с обзиром на висину
спора, да је СО Шамац донијела један Закључак у којем се спомиње да је потребно да истражни органи
утврде да ли је било пропуста на нечијој страни, органа јединице локалне самоуправе, вјештака,
Правобранилаштва, поступајућег суда, ми смо комплетну фотокопију списа, ради вас а и нас у
Институцији доставили Министарству унутрашњих послова да провјери све радње које су предузимане у
наведеном предмету. То је урађено крајем прошле године, или почетком ове године, после вашег
Закључка, до данас нисмо добили никакву информацију нити је ко тражио да по том предмету се
изјаснимо. Предмет је, колико је мени познато, поренут је извршни поступак, Општина се кредитно
задужила, мислим да је исплаћено извршни поступак је обустављен, остају високе рате кредита што је
неспорно. Једина је нада да чекамо пресуду Врховног суда да видимо хоће ли бити промјена или не по
наведеном предмету. Толико могу да кажем чињенично, формално а суштину предмета знате, не бих сада
да анализирам пошто је то по Ревизији, а предмет је достављен и Министарству унутрашњих послова,
било би некоректно да ја сада коментаришем ко је шта радио у наведеном предмету па и само
Правобранилаштво. Остали предмети, видјели сте да није било значајнијих промјена у односу на раније
године, и они засигурно нису великог износа тако да они нешто не могу утицати на финансијско стање,
одн. оптерећење буџета општине Шамац. У извјештајном периоду дали смо и сва правна мишљења која
смо дали за 2019. годину, укратко смо образложили да знате али то је све на основу скупштинских одлука,
закључени уговори о купопродаји, тако да су вам ти уговори и мишљења и позната. Надаље, имате
приказане управне предмете који се воде по чл. 8а пред органима управе гдје општина Шамац може да
учествује као једна од заинтересованих странака. Ти предмети нису сада нешто активни, пошто имају
друге активности у геодетској управи.

Дискусије није било, приступило се гласању.

Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак
o усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника правобраниоца Добој за период
01.01.2019. до 31.12.2019. године Општина Шамац
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Услиједила је пауза у раду Скупштине у трајању од 20 минута.
Наставку сједнице не присустује одборник Саша Маслић, који је најавио одсуство због послових
обавеза.

АД – 12. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Шамац са годишњим финансијским обрачуном за
2019. годину
Јасна Маринковић, директор ЈУ Центар за културу Шамац присутна у сали, без уводног излагања.
Одборник Велимир Андрић
Оно што хоћу да кажем, већина ових активности која је овдје наведена је рађена под капом Центра
за културу, али морам истакнути ради тих људи да је велики дио тога терета сносио невладин сектор, у
самој организацији а највећи дио људи је ту и радио, знам лично а знате и ви, као и Кабинет начелника и
Одјељење за друштвене дјелатности, ако се не варам. Чисто да уђе у записник да су сви имали своје
заслуге у реализацији ових активности. Тражим, као што тражим од свих да се максимално ангажују у
идућем периоду. Мислим да је Центар за културу, ако је некада раније било дилема оправдао своје
постојање и намјеру коју смо реализовали протеклих година, с обзиром да се и кроз овај Извјештај види да
су средства са виших нивоа власти добијена одн. повучена управо због постојања Центра за културу. То
нисмо могли раније да урадимо, тада смо преко Туристичке организације, и зато сматрам да је
оправданост Центра за културу неспорна. Али, као што и од других тражим додатни ангажман, поготово
сада у овом временском периоду да до краја ове године, јер следећа тачка је План рада, која је сада
актуелна с обзиром шта се дешава и када одржавамо ову Скупштину, али да се једноставно више ангажује
око овога и да имамо бољи и садржајнији културни живот.
Прешло се на гласање, у сали присутно 20 одборника.
(приликом гласања у сали присутно 20 одборника, Сања Драгичевић и Хрвоје Шимовић одсутни)
Са 20 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу Шамац са годишњим финансијским
обрачуном за 2019. годину

АД – 13. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за културу Шамац за 2020. годину
Јасна Маринковић, директор ЈУ Центар за културу Шамац, дала је уводно излагање
Кратко бих напоменула да сам Програм рада писала у фебруару мјесецу, значи планирали смо
прије ове пандемије. Наведено је да се сада све промијенило, једна комплетна манифестација '' Дан
Општине'' је потпуно отказана, а и ''Шамачко Љето'' има дио манифестација које можда нећемо моћи
реализовати. Мада највећи дио, који зависи од наших локалних снага мислим да ћемо успјети да
организујемо. Исто, да се осврнем на реплику уваженог одборника, ја сам навела таксативно све
манифестације које су се одржале у нашим просторијама, или уз нашу помоћ. Увијек истичем да ништа не
би могли да урадимо сами, без помоћи културно умјетничких друштава, удружења грађана, и највећим
дијелом невладиног сектора. Наш финансијски План је повољан, зато што смо успјели уз помоћ
општинске Управе да повучемо дио средстава од Министарства цивилних послова и Министарства за
предузетништво. Захваљујући томе, прошлу годину смо завршили у плусу.

Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање,.
(у сали присутно 19 одборника, Сања Драгичевић, Хрвоје Шимовић и Недељко Митровић одсутни)
Са 19 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за културу Шамац за
2020. годину
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АД – 14. Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ ''Апотека Шамац'' за 2019. годину
Дубравка Пантелић, директор ЈЗУ ''Апотека Шамац'' присутна у сали, без уводног излагања.
Одборник Велимир Андрић
У већини случајева јављамо се сви када критикујемо, треба се јавити и да се нешто похвали.
Годинама, не само у овом сазиву него и у ранијим сазивима, ЈЗУ ''Апотека Шамац'' самостално, својим
залагањем, својим радом, послује позитивно без икаквих додатних захтјева и мислим да је ред да то
нагласимо и нека уђе то у записник. У ова тешка времена, ево и задњих мјесеци када је стање такво какво
је, у тешка времена када се борите са либерализованим тржиштем гдје вам је конкуренција немилосрдна,
ви успијевате из године у годину да позитивно послујете и да будете један печат овом граду. То није
случај, за оне који не знају, у већини локалних заједница имамо ситуације гдје више не постоје гдје су
државне апотеке отишле у стечај, и хоћу овом приликом, знам да је то ваша заслуга и заслуга ваших
радника, и мислим да је ред да се то каже, и мислим да ће се сви одборници сложити.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
(у сали присутан 21 одборник, Недељко Митровић одсутан)
Са 21 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈЗУ ''Апотека Шамац'' за 2019. годину

АД – 15. Програм рада и финансијски план ЈЗУ ''Апотека Шамац'' за 2020. годину
Дубравка Пантелић, директор ЈЗУ ''Апотека Шамац'' присутна у сали, без уводног излагања.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
(у сали присутан 21 одборник, Недељко Митровић одсутан)
Са 21 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ ''Апотека Шамац'' за 2020.
годину
АД – 16. Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац од 1.јануара до 31. децембра 2019. године
Драгица Боројевић, директор Народне библиотеке Шамац присутна у сали, без уводног излагања.
Одборник Анка Тутњевић
Желим само да кажем да ме радује да је библиотека у претходној години обогатила свој књижни
фонд, видим да има доста нових наслова и да ће Клуб одборника подржати Извјештај о раду библиотеке.
Такође желим да кажем да смо свјесни чињенице да је библиотека тренутно смјештена у просторијама
које су неадекватне, неусловне и за рад и за саме читаоце, и да ми је драго да ће у наредном периоду
библиотека добити један репрезентативан објекат какав и заслужује и да ће након скоро 40 година да се
врати у просторије старе библиотеке. Упутила бих једну малу сугестију директорици, пошто видим да у
самом извјештају нигдје није поменуто активности које је општина и сам Кабинет начелника предузео да
прибави неопходна финансијска средства која нису занемарива, да би се извршила реконструкција и
адаптација зграде старе библиотеке. Моја примједба иде у том правцу, мислим да је значајан допринос
општине Шамац да у будућем периоду бибилиотека има доста боље услове за рад, а ми ћемо подржати.
Предсједник СО Николина Шкрбић
Сматрам да је штета да Програми рада и Извјештаји јавних установа прођу без икакаве дискусије,
а поготово да диретори не дају бар кратки осврт на свој рад, а самим тим и шта је планирано да се ради.
Ми пред собом имамо Извјештај о раду Народне библиотеке, који би требао бити са финансијским
извјештајем. Што се тиче извјештаја слажем се са колегиницом Анком Тутњевић у свему што је рекла,
међутим што се тиче финансијског Извјештаја ја сам и прије некада коментарисала и знали смо на
Кабинету некада и враћати на дораду такве материјале који су долазили од Установа са подручја наше
општине. Морам напоменути директоре да није довољно доставити уз Извјештај образложење уз
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годишњи финансијски Извјештај. Ми који смо економисти по струци знамо да је ово што је приложено
нешто што се прилаже уз годишњи обрачун који предаје књиговођа. Апсолутно сматрам, да би сваки
директор без обзира које струке био, требао у сарадњи са својим књиговођом да мало боље и другачије
уради финансијски Извјештај из којег би било све видљиво. Мислим да није коректно да се Скупштини
предаје, ово је само сугестија, већ годинама уз образложење да се тако ради, на овакав начин, није у
питању само Народна библиотека, има их доста који то ако раде, са друге стране имамо примјере како се
то заиста треба радити, као што је била Апотека мало прије, као што ћемо имати и Дом здравља, као што
ћемо имати и Центар за социјални рад. Као одборник, по струци дипломирани економиста не могу
дозволити да ово не прокоментаришем, желим да се јасно да до знања да је ово Скупштина општине
Шамац, и материјали који се достављају Скупштини на разматрање морају се радити на исправан начин.
Сада говорим у име Клуба, Клуб одборника СДС-а ће бити уздржан по питању ове тачке дневног реда.
Ништа злонамјерно, значи директорице ништа вама лично, можда је вама и књиговођа требао помоћи у
свему али ви сте одговорни за рад, као и други директори установа, али заиста сматрам да Извјештаји
треба на прави начин да се подносе Скупштини.
Прешло се на гласање, у сали присутно 22 одборника.
Са 17 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
усвајању Извјештаја о раду Народне библиотеке Шамац од 1. јануара до 31. децембра 2019. године

АД – 17. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2019. годину са годишњим
обрачуном
Анка Тутњевић, директор ЈУ Центар за социјални рад дала је уводну ријеч.
У материјалу имате детаљно образложено шта је Центар радио у претходној години, ја ћу се
кратко осврнути на услуге које смо пружали из области социјалне заштите, породично-правне заштите и
дјечије заштите, на права и број коринсника по тим правима.
Што се тиче права на сталну новчану помоћ, у току 2019. године остваривало је 34 корисника, број
је остао непромијењен на крају извјештајног периода, имали смо два нова позитивно ријешена захтјева
међутим број умрлих корисника је исти тако да је број остао непромијењен. Што се тиче права на додатак
за помоћ и његу другог лица на почетку извјештајног периода било је 375 корисника, поднесено је 112
захтјева, позитивно ријешено 74, међутим у току 2019. године 61 корисник је преминуо тако да смо на
крају извјештајног периода имали 388 корисника додатка за помоћ и његу другог лица. Право на личну
инвалиднину остварило 72 лица, од тога 55 пунољетних и 17 малољетних лица, у висини мјесечне накнаде
од 100 КМ. Смјештај у установу у току 2019. године користило је 9 лица, с тим да је један младић који је
био смјештен у дјечији дом ''Рада Врањешевић'' постао пунољетан и престао да користи овај вид наше
услуге, и на крају извјештајног периода 8 лица је било смјештено у установе путем Центра.
Смјештај у хранитељску породицу у току 2019. године користило је једно дијете. Право на
једнократну новчану помоћ у току 2019. године остварила су 52 лица, од укупно поднесеног 61 захтјева.
Што се тиче проширених права из социјалне заштите, током 2019. године реализовано је право на сахрану
за 5 социјално угрожених лица. У претходној години реализован је пројекат ''пружи ми руку дај ми
прилику'' гдје смо се јављали на јавни позив Министарства здравља и социјалне заштите, одобрена су нам
средства од 4.200 КМ гдје је организован тродневни излет за 15-оро дјеце са сметњама у развоју, и 5
родитеља пратитеља и 3 васпитача. Такође у претходној години реализован је пројекат ''социјализација
дјеце РС'' гдје је из Шамца отишло 20-оро дјеце на 10-дневно љетовање у Црну Гору. Донацијом средстава
од Електро Добоја извршено је опремање купатила за једну социјално угрожену породицу са подручја
општине Шамац. Што се тиче самог финансијског извјештаја, првобитно планирани буџет Центра за
социјални рад износио је 1.005.000 КМ, ребалансом је смањен на 997.850 КМ. Укупно настали расходи у
претходној години су износили 964.336 КМ што је за 40.000 КМ мање у односу на планирани буџет. Од
укупно насталих расхода, на потрошачку јединицу Центар за социјални рад се односи 225.000 КМ, и ови
расходи су мањи за 5% од планираног буџета. Трошкови на потрошачкој јединици социјална заштита
износе 739.000 КМ и мањи су у односу на планирани буџет за 3%, а у односу на претходну годину су
повећани из разлога што се повећава број корисника, и што се мјесечна накнада за исплату одређених
права обрачунава у складу са просјечном платом у РС за претходну годину, то је основица и она се из
године у годину мијења па тако расте и износ ових расхода.
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Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање
(Анка Тутњевић, директор ове Установе, се изузела од гласања, присутно 22 одборника тако да
гласа 21 одборник)

Са 21 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2019. годину са годишњим
обрачуном

АД – 18. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад за 2020. годину
Анка Тутњевић, директор ЈУ Центар за социјални рад дала је уводну ријеч.
Рећи ћи нешто о новим правима. С обзиром да је од 1. јануара дошло до измјене и допуне Закона о
дјечијој заштити, дошло је до увођења одређених нових права, прије свега мислим на право за накнаду за
родитеља његоватеља. Ово право може остварити родитељ који је незапослен, има дијете са сметњама у
развоју до 30 година код кога је утврђена висина тјелесног оштећења у висини од 100% и коме је
комисија за процјену и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју процијенила да је неопходна
посебна њега, с тим да испуњава и друге Законом прописане услове. Такође, измјенама и допунама Закона
о дјечијој заштити дошло је до одређених новина везано за остваривање материнског додатка, сада право
на матерински додатак може остварити свака незапослена породиља која је незапослена на дан порођаја, и
новина се огледа у праву на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, гдје
послодавац сада има право да рефундира 100% бруто плате након исплате накнаде плате.
Такође, дошло је до узмјене и допуне Закона о социјалној заштити који је ступио на снагу такође
01.01.2020. године, гдје је сада право на личну инвалиднину уведено у Закон, а не као претходних година
одлуком владе. Овдје је дошло до одређених промјена у висини мјесечне накнаде коју ова лица примају,
тако да корисници личне инвалиднине код којих је извршена процјена висине тјелесног оштећења у
висини од 100% сада примају 15% од просјечне плате у РС за претходну годину. Како се тај проценат
тјелесног оштећења смањује, смањује се и висина мјесечне накнаде за разлику од прошле године када су
примали сви исти мјесечни износ у висини од 100 КМ.
Такође, Програмом рада за 2020. годину реализован је пројекат ''Наше боље сутра'' гдје смо се
јавили на јавни позив Министарства породице, омладине и спорта, добили смо одређена средства и
извршили набавку технике и намјештаја за једну социјално угрожену породицу која има двоје дјеце
основношколског узраста. Планирали смо реализацију пројекта и ове године ''социјализација дјеце'',
завршен је конкурс, изабрана су дјеца, међутим због новонастале ситуације изазване вирусом Корона тај
пројекат највјероватније неће бити реализован.
Што се тиче самог финансијског плана, планирани буџет за 2020. годину износи 1.034.900 КМ, на
потрошачку јединицу Центра за социјални рад односи се 229.100 КМ и мањи је за 4% у односу на 2019.
годину, то значи да је већина позиција задржана на истом нивоу или смањена. На потрошачку јединицу
трошкови социјалне заштите односи се 805.800 КМ, од чега на терет буџета Републике се односи 386.000
КМ пошто се одређена права суфинансирају из буџета Републике. На терет буџета општине 414.200 КМ, а
дио средстава у износу од 5.600 КМ да се обезбјеђује од пензија и инвалиднина лица која су смјештена у
установе.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
(Анка Тутњевић, директор ове Установе, се изузела од гласања, присутно 22 одборника тако да
гласа 21 одборник)
Са 21 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад за 2020. годину

АД – 19. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2019. години са годишњим
обрачуном
Јован Живковић, директор ЈЗУ Дом здравља Шамац дао је уводно излагање.
Пред вама се налази Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2019. годину. Као што наша
народна пословица каже, како сам се надала добро сам се удала тако је прошло и наше пословање у 2019.
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години. Након дужег низа година прекинули смо тренд негативног пословања, и као што видите према
завршном извјештају пословали смо чак и позитивно. Постоји више разлога за то, сплет околности али
наравно и резултат нашег рада гдје смо се трудили да што је могуће више рационализујемо и смањимо
трошкове и на тај начин доведемо себе у повољнију финансијску ситуацију. У табели 1 можете да видите
структуру уговорених из 2018. и 2019. године као и остварених 2018. и 2019. године као и остварене
разлике по основу уговора и по основу остварених разлика, ту видите да и даље имамо негативан тренд
што значи да је уговор са Фондом и даље, из године у годину неповољан за нас из више разлога. Основни
разлог је наравно демографија, обзиром да је обрачунска јединица и даље становник, и како сваке године
имамо све мање осигураних становника сходно томе и све мање средстава назначених за ове намјене је
мање. Што се тиче расхода, имали смо среће са једне стране и околности су нам ишле у прилог тако да
смо остварили значајне уштеде по основу бруто плата и то 52.995 КМ, самим тим то нам је омогућило да
компензујемо онај недостатак од Фонда и самим завршимо годину са позитивним пословањем. Од неких
битних елемената што бих могао да кажем прошле године, још једна неповољна ствар финансијски на
Дом здравља је утицала одлука Владе о повећању цијене рада са 135 КМ на 145 КМ по коефицијенту, што
нам је додатно оптеретило буџет по основу мјесечних плата, срећа је што је то било пред крај године и
друга срећа што каснимо са платама па нам није толико значајно утицало у току ове календарске године,
али се већ у јануару осјетило па ће то бити предмет извјештаја за 2020. годину. Друга ствар, која је
незгодна, јесте што смо прошле године остали без једног тима породичне медицине, тј. без једног нашег
радника који је повукао значајан дио осигураних лица из наше установе, самим тим и уговарање за 2020.
годину је било неповољније. То су неки повољни и неповољни елементи који су утицали на пословање,
све у свему резултат је пред вама.
Одборник Милан Симић
Немам посебан коментар на пословање Дома здравља. Евидентно је да није онако како су се
представљале неке тешкоће, видим да је укупан приход ту негдје. Међутим, морам поставити два питања.
Прво, ја знам по искуству а и потреби, логично је да у једном Извјештају буду исказане укупне обавезе.
Овдје то не видим, упорно сам се трудио, чак сам почео читати од задње стране као новине, не пише
нигдје колико је Дом здравља укупно дужан. Раније је изражавана проблематика везано за укупан дуг ДЗ,
да ли је то повећано, смањено, шта је са оним кредитом враћа ли се или не враћа, укупне обавезе према
добављачима, имате и ту потешкоћа. Директор рече да је позитивно пословање. Прво, није рекао колико.
Друго, узео сам дигитрон да видим да нисам ја можда погријешио, укупан приход 2.288.538,65 КМ,
укупни расходи 2.292.872,46 КМ. Ко год сабере и одузме ово то је минус 4.300 КМ. Значи Дом здравља је
негативно пословао са нешто више од 4 хиљаде марака. То не треба пуно објашњавати, то је математика
до 4 разреда основне школе. Да ли је ико узео ово и прерачунао. Мени је дошло да саберем ово све.
Никакво чудо није што ја понекада изразим скепсу или сумњу у све ове ваше рачунице, овдје има 20-30
бројева који нису сабрани како треба, овај већи број јесте али када треба одузети и сабрати два броја ви
промашите. Умјесто да буде минус 4.300 КМ код вас испаде плус. Добро може се десити, није се ставио
минус испод, али могло се написати јесмо се трудили, тежили смо по плану да буде позитивно пословање,
ево макар смо умањили губитак то сте требали написти. Чуди ме директор, сматрам га добрим доктором и
човјеком, никада нисам имао лошу комуникацију са њим, али је требао мало прегледати шта пишу ови
његови из рачуноводства. Ја сам имао обичај све поново сабрати, што год неко ради да ли је то тачно. Ово
једноставно није тачно.
Одборник Драган Илинчић
Желим прокоментарисати, не везујући се за ово што је г. Симић рекао, заиста када се одузму ови
приходи и расходи изађе негативно пословање. Али, чак и ово негативно пословање од 4 хиљаде је
успјешно за Дом здравља, с обзиром да знам био сам директор и да смо чак и када направимо и до 50.000
минуса приказивано као позитивно, с обзиром да смо очекивали да ће бити већи расходи узимајући у
обзир укупну ситуацију у здравству.
Оно што још желим рећи, јесте помињање отварања самих приватних установа, и на однос са
Министарством и са Фондом. Само отварање приватних установа се врши под истим условима ко и јавни
сектор, овдје је стваљено да је он повлаштен у односу на Министарство и Фонд то једноставно није тачно,
исти су принципи уговарања и за јавни и за приватни сектор, с тим што јавни сектор одн. Дом здравља
Шамац уговара мањи број пацијената по тиму породичне медицине, што значи као неразвијена општина
имамо право да уговарамо за 1500 лица један тим породичне медицине, док за приватни тим морате
имати 2000 лица да бисте имали пун тим, значи нису исти односи. Треба већи број пацијената да би се
остварио исти уговор као што је у јавним установа. У суштини, неповољније је уговарање у односу на
јавне установе. Друго, наведено је како се врши селективна регистрација пацијената, то није тачно из
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разлога што код мене има регистрованих 2000 пацијената, имао регистроване пацијенте од 0 па до 90
година, по полној и старосној структури, и по типу хроничних обољења исти је састав тима као и било
којег тима у ДЗ Шамац.
Оно што желим позитивно да истакнем, везано и за 2019. годину и за 2020. годину јесте однос
Министарства и Фонда према јавним установама, и вјероватно је то из разлога да се превазиђу дуговања
која дуго година настају, управо из разлога преласка на трезорско пословање, а то је да су 2020. години
уговор који је основни за примарну здравствену заштиту Дома здравља повећао за 200.000 КМ, то се
односи на следећу тачку. То је за мене јако позитивно, одушевљен сам самом том идејом што ће бити
повећан уговор за 200.000 КМ, с обзиром да сам ја изашао из Дома Здравља у 2020. години, и да се у тој
години не уговара ни за мој тим ни за тим др. Милице, педијатрије. Било је за очекивати да ће тај основни
уговор у 2020. години бити смањен за износ од 200.000 КМ као што смо спомињали на прошлој
Скупштини, међутим дошло је до повећања за 200.000 КМ тако да је са 1.598.000 КМ повећано на
1.790.000 КМ отприле колико сам видио за 2020. годину. Ако то гледамо са економске стране, за општину
Шамац, то значи да ће уговором Дом здравља бити потпомогнут са 200.000 КМ више средстава за мањи
број становника, значи за 2000 људи који су регистровани код мене, и за 400-500 дјеце колико је
регистровано код Милице, за онај дио уговора који ми уговарамо да ћемо пружати услуге. То се наравно
не односи на Центар за ментално, Центар за физикалну, хитну оно што сам већ спомињао претходни пута.
Када узмемо у обзир да ће за 200.000 КМ бити повећан уговор Дома здравља, с обзиром да ћу ја имати
свој уговор за својих 2000 пацијената, да ће Милица имати уговор за дјецу, то кумулативно износи далеко
већи износ за цјелокупну општину Шамац, што наравно износи више средстава гледајући за саме грађане
општине Шамац. Желио сам да искажем да није негативно само издвајање тима породичне медицине, то
се може гледати позитивно, и да то може дати ефекат у међусобној сарадњи, нас као приватних тимова и
јавног здравственог сектора, да једноставно допуњавамо и потпомажемо, да и једни и други можемо
опстати и одржавати се. Самим тим што ће бити већа средства за мањи број пацијената, већа је могућност
превазиласка минуса у који је ДЗ запао претходних година.
Јован Живковић, директор ЈЗУ Дом здравља
Извјештај чини и сачињава финансијска служба, ја га потписујем. Нисам књиговођа ни
рачуновођа, па сам као такав прегледао Извјештај, искрено речено нисам примјетио ову причу, мораћу
провјерити, али колико сам ја рачунао и гледао то би требало бити 4.333 КМ у плусу. Шта је овдје
проблем, дугујем вам објашњење за следећу Скупштину ћу или доставити информацију, или изнијети
дефинитивно о чему је ријеч. Што се тиче укупног финансијског Извјештаја, то сам преузео од својих
претходника који су то већ 7-8 година тако конципирали, ја сам само наставио ту концепцију. Што се тиче
укупног финансијског, бруто и нето биланс, дакле укупна дуговања у 2018. Години, говоримо о 31.
децембру је било 1.364.143 КМ, а 2019. године 1.325.504 КМ што значи мање 38.638 КМ, говоримо о
укупном дуговању ДЗ. Када погледамо структуру тога, значи имамо дугорочне и краткорочне, рецимо
онај зајам што смо добили од Фонда по основу повећања плата 2008. године што нам истиче тек 2027.
године је смањен за 10.179 КМ, репрограми из 2013. године и 2018. године су смањени за 72.000 КМ,
револвинг кредит смањен за 10.000 КМ, нето зараде су повећане за 43.565 КМ из више разлога,
првенствено због цијене рада која је повећана. Друге обавезе према радницима су повећане за 38.000 КМ,
а добављачима смањене за 28.000 КМ. Дакле, имамо једну шаролику ситуацију. Нама је највеће
оптерећење дуговање према Фонду, и према репрограмима које смо закључили а који су заправо настали
неуплаћивањем пореза и доприниса по основу плата и личних примања. Та цифра сада износи скоро пола
милиона, дуговања прма радницима заостале плате и тако даље скоро пола милиона, добављачи су
205.000 КМ, и заостали порези и доприноси су 107.000 КМ, значи изузетно велика цифра и дан данас.
Нисам укључивао ову табелу у извјештај, ако сматрате да је потребно ја вам могу доставити и ову табели
одн. ове упоредне податке за 2018. и 2019. годину што се тиче укупног платног стања, тј. дуговања.
Предсједник СО Николина Шкрбић
Уважени директоре, колико сам схватила ви нисте сигурни шта је тачно, да ли је негативан или
позитиван резултат. С обзиром да нисте сигурни, и да не знамо какав је резлтат, не можемо сада
одлучивати а да нам на следећу сједницу донесете Извјештај. То нема смисла. Ако је већ таква ситуација
и мислите да је грешка, предлажем одборницима да се Извјештај врати на дораду па да се нађе на
следећој сједници.
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Одборник Милан Симић
Обраћа се Предсједнку СО, Ви сте се мало прије везано за неки претходни Извјештај гдје се ради о
далеко мањим цифрама, не могу рећи тривијалним цифрама за које нема смисла ни правити табеле, што се
тиче прихода и расхода библиотеке, ту сте се представили као стручњак економиста и тако даље. Ово о
чему сам ја дискутовао, то је рачун за основну школу, овдје се ради о одузимању два броја, и да овдје по
овом Извјештају који је написан како јесте, преписан из рачуноводства једоставно није тачно. Не знам о
чему другоме требамо причати. Нека неко други од одборника израчуна. Тврдим да је Извјештај по овим
папирима негативан. Ви сада враћате цијелу математику у њихово рачуноводство да нам то каже исто. Не
могу они нама донијети друге бројеве. Доктор је тврдио, надам се из неупућености, није крив али се
требао мало распитати, када се одузме једно од другог колико је. Не знам кога сада треба питати опет,
колико је 2.288.538,65 КМ минус или обрнуто, који се добије резултат. Најгоре је што је директор рекао
ми смо пословали позитивно, то је најгоре у читавој причи, убјеђен је човјек самоувјерено каже чак смо
пословали позитивно са 4 хиљаде и нешто. Једноставна рачуница каже да су пословали негативно. Није то
проблем, ја сам мислио похвалити чак рад Дома здравља јер су смањили губитак, видим да су смањили
обавезе за неких 30-ак хиљада. Али када сам видио да је ово погрешно сабрано, одн. одузето да је исказан
погрешан број, ја сам мислио да је грешка. Умјесто овога да стоји минус, међутим директор рече да је
позитиван, онда је нешто друго у питању. Мислим да Извјештај не теба враћати, треба прогласити да је
пословање негативно.
Предсједник СО Николина Шкрбић
Нисмо се разумјели г. Симићу. Апсолутно мислим да Вам дискусија није на мјесту, а ја ћу рећи
своје мишљење. Ја сам питала директора ЈЗУ Дом здравља Шамац да ли он мисли да је то само техничка
грешка? Да је он рекао, то је техничка грешка треба бити минус испред ја сам погријешио, ја бих то
ставила на гласање уз исправку техничке грешке. С обзиром да, колико сам схватила директора, он мисли
да је грешка у рачуноводству и да резултат јесте позитиван, а да су табеле погрешно написане, зато сам
предложила да се врати на дораду. Нисмо се разумјели. Мислим да сви одборници треба да добију
Извјештај у који су сви сигурни да је тачан.
Одборник Михајло Товирац
Мислим да смо се удаљили од теме, од Извјештаја Дома здравља. Нико не рече да је ДЗ
функционисао савршено у овим тешким временима када је нама било много теже радити него многима
другима. Нико не може пацијенту коме цури нос и има температуру забранити да дође у ДЗ и да зарази
било кога од нас тамо. Нас нема пуно, 18 доктора, да се 3-4 заразило могли смо затворити цијели ДЗ.
Захваљујући епидемиолошким мјерама, кризном штабу, нама самима који смо тамо радили, по учињеним
стварима, раздвојеним амбулантама и све што се види тамо, па и по самом свијету који долази да се
лијечи, организација, давање рецепата па и они који се прегледају нико није нашао замјерку, ни што мало
чека ни ово ни оно. Не видим разлога да се сад ту петљамо око четири хиљаде горе-доле. Било је
Извјештаја кад је било и сто хиљада у минусу Дом здравља па смо рекли ДЗ мора функционисати макар
био милион у минусу. Свима нам треба, није ДЗ ни мој ни Живковићев, ни било чији. Он постоји толике
године, толике генерације доктора су се промијениле и увијек ће постојати. Још 16 амбуланти нека се
појави, без Дома здравља државног нема здравства. Хвала онима што су дошли и донијели нека средства,
и нека лијече пацијенте, све то стоји, конкуренција је нормална и све је ''ок''. Али, да враћамо Извјештај
због тога да ли је 4 хиљаде горе или доле, није то баш логично, али ако је правило ајде вратићемо га нека
се израчуна колико је, ја у принципу милим да треба прихватити Извјештај због свих ових позитивних
ствари које јесу. Дом здравља мора функционисати па био у минусу не знам ни ја колико. Мислим да то
није толико битно, то је висина два доктора једног мјесечног прихода, у разлици. И то је жива материја,
сутра ће већ бити другачије. Доћи ће нешто да се мора платити или нешто, тако да то није толико битно да
се сада запетљавамо око те 4 хиљаде горе-доле. Ја сам за то да прихватимо Извјештај, да не враћамо,
мислим да то није уопште, ови што имају примједбу око рачуна, Милан је ту детаљан он то воли, али нема
потребе и нема разлога да враћамо Извјештај због тога. Моја странка ће подржати Извјештај.
Предсједник СО Николина Шкрбић Ја бих вољела да чујемо још једном директора. Скупштина
мора имати тачну информацију, да ли је то била техничка грешка, одн. да ли је заиста резултат позитиван
или негативан. То се мора знати.
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Јован Живковић, директор ЈЗУ Дом здравља
Дакле, да појасним. Није спорна математика, основна школа, мени је апсолутно јасно. Ја волим
прецизне, моја струка је епидемиолошка и веома се бавим добро математиком и волим прецизно
изражавање, и извињавам се на погрешној информацији и што сам на овај начин обмануо Скупштину и
довео у проблем. Заиста немам потребу, нити жељу да некога замајавам да ли је плус или минус, мени то
не иде ни из џепа ни у џеп. Нама је у принципу јако мала ствар, да ли је плус или минус, мали је профит и
мали је губитак. Суштински питање гласи, да ли је пословао Дом здравља позитивно или не? Тренутно не
могу да се изјасним, на основу ове цифре, да је то тако. Могу да кажем да је укупан скор дуга мањи за
38.638 КМ. Ако то значи нешто да ли смо пословали позитивно или не, ето уколико одбаците овај
Извјештај уврстићемо и ову табелу за ревидирани, а желим свакако да провјерим овај навод шта је у
питању, да ли је у питању техничка грешка, или је нешто грешком уврштено и сабрано. Знам да радимо
путем ''excell-a'' и он би требао сам да израчуна. Ако је нека техничка грешка, провјерићу лично. Иначе,
финансијски Извјештај ради шеф рачуноводства, он је одговоран за комплетан извјештај, ја га износим и
тумачим податке који се у њему налазе.
Ђорђе Милићевић, начелник општине
Овдје је суштина, колико сам разумио када сте дошли до рачунице, да то се разликује од онога што
је изнешено. Ако је овдје изашао директор и рекао стоји иза овога што је написано ја сам за то да усвојимо
ову Информацију, имајући у виду Извјештај и комплетне активности Дома здравља које подржавам. С
обзиром да је директор изашао и рекао да му треба вријеме да провјери, није сигуран да може да стоји иза
овога, онда је моје виђење да повучемо. Друго је да он стоји иза овога, али га и разумијем он је човјек
епидемиолог није рачуновођа.
Предсједник СО Николина Шкрбић
Стављам на одлучивање да се Извјештај о пословању Дома здравља врати на дораду и да буде
поново на наредној сједници Скупштине општине Шамац.

Са 22 гласа ЗА, дакле једногласно Скупштина општине донијела је Закључак о враћању на дораду
Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2019. години са годишњим обрачуном, из разлога
што у дијелу ''IV Финансијски резултати пословања табела 4.'', укупан финансијски резлутат није
тачно исказан у односу на исказане остварене резултате прихода и расхода за 2019. годину, те задужује
директора ове установе да дорађен извјештај достави за наредну сједницу Скупштине општине.

АД – 20. План рада са финансијским планом ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2020. годину
Јован Живковић, директор ЈЗУ Дом здравља Шамац дао је уводно излагање.
План за следећу годину подразумијева нешто веће приходе, као што је речено у коментару др.
Илинчића поводом претходне тачке, биће увећан за 213.620 КМ за толико нам је уговор повећан ове
године. Морам рећи зашто је увећан толико, није то резултат зато што ми имамо више становника, нити
што је скочила главарина него је то разлика оне цијене раде коју је Влада одобрила и донијела прошле
године у октобру мјесецу. Дакле, ово је компензација за оне политичке одлуке које по мени немају
економско оправдање по принципу како је радио Фонд претходних година. Дакле Влада је одлучила да
компензује на тај начин и обавезала директоре да сада не смију да исплате плату без исплаћених
доприноса у смислу доприноса за пензионо-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, порезе и тако
даље. То је Закључак Владе од фебруара ове године, ми се тога придржавамо, сада ће пета плата ове
године како ми тако радимо. Друга тачка гдје се види ово ФЗО КСЗ то се односи на педијатрију и на
гинекологију видите смањење од 1.771 КМ разлог томе је смањен број дјеце и смањен број жена које
подлијежу овој категорији. Напалећене готовине је планирано мање 30.000 КМ из више разлога. Први је
што ћемо имати мање пацијената због одлива у друге тимове, самим тим је реално да имамо и мањи број
услуга самим тим и мање партиципација. Превоз на дијализу ће такође бити смањен у плану, зато што
имамо из године у годину мање превоза на дијализу, а самим тим имамо и нижу цијену обрачунског
километра за превоз, самим тим и мање приходе очекујемо. Рефундације боловања преко 30 дана такође
очекујемо мање приходе, остале донације, рефундације за породиљско боловање очекујемо мањи број
породиља ове године самим тим и рефундација. Наплата штете од продаје возила, нећемо продавати ове
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године, не планирамо ништа да продајемо. Амортизација, као одређена категорија у плану очекујемо сваке
године да је она мања. Са друге стране расхода, очекујемо повећање по основу бруто плата, не зато што
ми волимо да повећавамо плате него зато што нам је наредила Влада са повећањем цијене рада, самим тим
тај износ је повећан за 128.000 КМ. Амортизација ће нешто порасти. Смањење уговора о дјелу као што
видите 24.000 КМ очекујемо зато што нам се ове године враћа радиолог, самим тим нема потребе да
плаћамо замјенског радиолога. Остале ставке су мање-више на нивоу претходне године.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 17 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
давању сагласности на План рада са финансијским планом ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2020. годину
АД –21. Финансијски извјештај за период 01.01.2019-31.12.2019. године ЈПУ ''Радост''
Маријана Дујковић, директор ЈПУ ''Радост'' присутна у сали, без уводног образложења
Предсједник СО Николина Шкрбић
Желим да кажем и овој директорици, као и директорици Народне библиотеке да ово није заиста
ништа лично, али сматрам да материјали који долазе на Скупштину морају бити на један одређени начин
коначно формирани, на који начин се ради, и на који начин се подноси финансијски извјештај Скупштини
општине Шамац. Што се тиче финансијског Извјештаја ЈПУ Радост Шамац, такође иста ситуација као и са
финансијским дијелом Извјештаја Народне библиотеке, апсолутно не постоји видљив преглед на основу
којега би одборници чак ни они који су по струци економисти, а поготово ови који нису могли да закључе
какво је финансијско стање. Сматрам да је на исти начин као и код Народне библиотеке ово само
преписано из образложења који књиговођа предаје, директорице ја не знам ко вама припрема овај
Извјештај али свакако морате бити свјесни да Ви као директор одговарате за то и да га потписујете.
Такође, још једна примједба, ако већ има табела извјештај о структури и броју запослених, мада ми није
јасно не слажу се цифре, постоји табела за то а не постоји табела о финансијском стању, а у питању је
финансијски Извјештај. Сматрам да не треба из године у годину да буде једнак Извјештај, поготово ако се
на погрешан начин ради, морамо сви унапређивати свој рад. Из тих разлога, ништа лично, Клуб одборника
СДС ће бити уздржан по овом Извјештају.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 10 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 12 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
неусвајању Финансијског извјештаја за период 01.01.2019-31.12.2019. године ЈПУ ''Радост''

АД – 22. Имовинско правни односи
а. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет Дуга)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење
Пред вама се налази Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине
Шамац на локалитету Дуга. Ради се о парцели површине 310 m2 за коју је урађена тржишна процјена од
стране вјештака архитектонско грађевинске струке гдје је процијењено да би почетна цијена за ово
земљиште износила 10,10 КМ/ m2 , слично као што смо и претходних Скупштина имали када смо
доносили Одлуке за продају земљишта у овом дијелу градског подручја Шамца.
Дискусије није било прешло се на гласање
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку о
начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Дуга)
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б. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет 1 Црквина)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење
Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности, земљиште се налази у МЗ Црквина,
тачније у центру Мјесне заједнице, површине 280 m2. На овој парцели налази се нелагално изграђен
пословни објекат. Ми смо на иницијативу и уз сагласност власника тог објекта припремили Одлуку за
продају овог земљишта, а у комуникацији са Правобранилаштвом које нам је сугерисало да се обавезно
упише члан 8. гдје наводимо да купац непокретности је дужан да власницима тог бесправно изграђеног
објекта надокнади тржишну вриједност тог објекта, јер без обзира што је објекат нелегалан он ''de facto''
постоји на терену и има неку своју вриједност. Почетна цијена је 20 КМ/ m2 .
Дискусије није било прешло се на гласање
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку о
начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет 1 Црквина)
в. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет 2 Црквина)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење
Локалитет 2 Црквина је такође парцела у центру МЗ Црквина, површине 142 m2 процијењена
вриједност као и претходна парцела 20 КМ/ m2 с обзиром да су ове парцеле једна уз другу.
Дискусије није било прешло се на гласање
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку о
начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет 2 Црквина)

АД – 23. Актуелни час
Предсједник СО Николина Шкрбић је потом позвала све одборнике да се одазову акцији
прикупљања финансијске помоћи за малену Сару Максимовић, сходно својим могућностима, а све у циљу
како би се помогло њеном излијечењу.

Одборник Ведран Ђурђевић је замолио ако могу да се доставе одговори на одборничка питања,
која су достављена прије пар мјесеци.

Додатне дискусије поводом актуелног часа није било.

Сједница закључена у 13:45.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Блаженка Максимовић, дипл. прав.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

ЗАПИСНИК ВОДИO
Срђан Благојевић, стручни сарадник
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