РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-6/2020
Датум 30.06.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XLI СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 30.06.2020. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-6/2020 од 22.06.2020. године.
Сједницу је сазвала предсједник Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водио Срђан Благојевић, стручни сарадник.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовло је 25 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

+ од тачке бр.5

22

МАРИЈАН ЈОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

23

МАРИЈАН ТУЊИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

24

САЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Социјалистичка партија

+

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+

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

Дезинфекција руку на улазу у салу за сједнице
Обавезно кориштење личне заштитне опреме (маске) које су обезбијеђене за oдборнике и све
учеснике у раду сједнице
Физички размак 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 (24) за
пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске. Одборник Хрвоје Шимовић
је најавио кашњење, присутан од тачке број 5.
Поред одборника сједници присуствују: Блаженка Максимовић, секретар Скупштине општине, Ђорђе
Милићевић, начелник општине Шамац, Иво Блажановић, замјеник начелника 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, Лепа Тривић, начелник
Одјељења уа општу управу, Јадранка Ђукић, начелник Службе за локални економски развој, Слободан
Миловановић, старјешина ТВЈ Шамац, и Радован Зорановић, предсједник општинске Борачке
организације Шамац.
Сједници присуствују представници средстава јавног информисања: Ангелина Васовић-Милкић,
новинар ТВ „Хит“ Брчко, Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у Служби
начелника општине Шамац, и камерман БН Телевизије Горан Опачић.
Сједницу је отворила и истом предсједава предсједник Скупштине општине Николина Шкрбић,
која је поздравила присутне, и захвалила се на одзиву. Прије читања предложеног дневног реда,
предсједник Скупштине је замолила све присутне да испоштују епидемиолошке мјере, обезбјеђен је
потребан размак између присутних да у сваком моменту сједници присуствује само онолико људи колико
је неопходно, те замолила начелнике Одјељења да по завршетку својих тачака дневног реда изађу из сале.
Предсједник је потом предложила дневни ред по Сазивнику за XLI редовну сједницу и исти прочитала.
Затим је Предсједник СО упитала има ли приједлога за измјене и допуне предложеног дневног реда?
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове предложио је да се са
дневног реда скине тачка број 4. ''Приједлог Oдлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена
привредним друштвима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност
на подручју општине Шамац''. Предсјеник Скупштине констатује да, с обзиром да предлагач
предлаже скидање тачке са дневног реда, у складу са Пословником, Скупштина о томе не мора
гласати.
Обзиром да приједлога за измјене и допуне овог дневног реда више није било, Предсједник
Скупштине ставила је на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ предложеном измјеном,
којом се тачка број 4. скида са дневног реда, тако да тачка број 5. постаје тачка број 4. и тако редом,
закучно са тачком број 15.

Са 24 гласа ЗА, дакле једногласно усвојен је следећи

Д Н Е В Н И Р ЕД
1. Извод из записника са XL редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
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3. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја општине Шамац 2020-2029
4. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Општине Шамац у 2019. години
5. Извјештај о остварeњу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац 2019. год.
6. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2019. години
7. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.012019 до 31.12.2019.
године
8. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период 01.01.2019.31.12.2019. године
9. Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју општине
Шамац за 2019. годину
10. Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне јединице
Шамац за 2019. годину са планом рада за 2020. годину
11. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2019. години са годишњим обрачуном
(дорађен)
12. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2019. годину са Програмом
рада за 2020. годину
13. Извјештај о успјеху и владању ученика Јавне установе Средњошколског центра ''Никола
Тесла'' Шамац на крају првог полугодишта за школску 2019/2020. годину
14. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
Општине Шамац (локалитет Црквина)
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
Општине Шамац (локалитет ул. Немањића)
15. Актуелни час
Потом се прешло на разматрање тачака дневног реда.

АД – 1. Извод из записника са XL редовне сједнице СО Шамац

Предсједник Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XL редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 05.06.2020. године.
Примједби није било и Извод из записника је стављен на изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН усвојен је Извод из записника са XL
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 05.06.2020. године, без примједби.

АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
Ђорђе Милићевић, Начелник општине дао је уводно излагање.
•

Начелник општине, након што је поздравио све присутне, истакао је да ће најприје
информисати Скупштину о битним инфорамцијама које се тичу Ковида 19, дао је податак
да је до данашњег дана на подручју општине Шамац укупно тестирано 174 особе, 15 је
позитивно на Корону, а од тих 15 особа 10 је излијечено док се 5 налази под строгим
3

•

•

•

•

медицинским надзором, дакле у кућној изолацији. Даље истиче, даћу још једну
информацију, јуче сте путем медија информисани да је још једна особа заражена Ковидом
19 са подручја општине Шамац, та особа само има личну карту на подручју општине
Шамац није била овдје 10-ак година, ријеч је о лицу са подручја Дрвара, које никада није
промијенило личну карту, овдје није дуго долазило, живи на релацији Бања Лука – Дрвар –
Сарајево. Када је ријеч о овој ситуацији везано за Ковид 19, ми смо на прошлој сједници
Скупштине општине имали прецизну и детаљну информацију о свим активностима
Општинског штаба за ванредне ситуације и свим мјерама које су предузимане у вријеме
ванредног стања. Наравно, ванредно стање није на снази, али Одлуке републичог Штаба и
даље се морају поштовати, а видите не само на подручју наших сусједних општина, него у
цијелој регији да је повећан број заражених од Ковода 19. Дакле, ни ово лијепо вријеме
није утицало на то да буде смањен број оних који су заражени. Моја сугестија, и као
команданта Штаба за ванредне ситуације је да се покушамо придржавати мјера које се
тичу спречавања Ковида 19.
С тим у вези, имајући у виду наравно да ће ова ситуација још ко зна колико трајати током
ове године, на снази су мјере ограниченог окупљања, мјере ограниченог радног времена
поготово угоститељским објектима, и ви врло добро знате да смо на ванредној сједници
Скупштине општине донијели одређене Одлуке, да преусмјеримо одређена финансијска
средства из овогодишњег буџета како би помогли привредницима који нису радили током
ванредне ситуације на подручју општине Шамац. С тим у вези до данас поднесена су 133
захтјева, донесено је 107 рјешења привредним субјектима који запошљавају укупно 251
радника са подручја општине Шамац, и одобрено је 47.100 КМ. Ово се односи на оних 200
КМ по запосленом раднику, послодавцу. У овом моменту исплаћено је 26.300 КМ, данас ће
у току дана бити исплаћен овај остатак, дакле са данашњим даном исплатићемо свих 107
рјешења која су донешена одн. свих 47.100 КМ привредним субјектима као помоћ
њиховом пословању у ограниченим условима у вријеме Ковида 19. Захтјеви се подносе још
данас, и очекујем да ово што данас стигне захтјева и евентално сутра у комплету
исплатимо у наредних пар дана. Дакле, није довољно донијети само рјешења, ишли смо на
то ако већ помажемо привредним субјектима да одмах обезбједимо финансијска средства и
за исплату, и ево са данашњим даном сва та финансијска средства биће исплаћена на
рачуне послодаваца.
Начелник је потом информисао Скупштину да је Влада Републике Српске, одн. БиХ
расподјелом је и РС добила свој дио кредитним задужењем од Међународног монетарног
фонда као покушај санације последица Ковида 19. Један дио тих финансијских средстава
је усмјерен и ка општинама, у складу са коефицијентом расподјеле индиректних пореза.
Општина Шамац је добила износ од 380.000 КМ. С обзиром да смо у мјесецу марту, априлу
и мају имали око 500.000 КМ мање прихода што пореских, што непореских, тих 380.000
КМ које је општина Шамац добила није ни довољно да покрије смањен прилив прихода и
пореских и непореских током ова три мјесеца. Имамо податак да је то преко 500.000 КМ
мање, од те расподјеле смо добили 380.000 КМ, и наравно то није довољно ни да затвори
ове финансијске губитке у ова три-четири мјесеца. С тим у вези, ми смо имали у три
наврата Кабинет, и наравно ићи ћемо и у ребаланс буџета током ове године, такође смо
донијели сет мјера који иде у правцу да смањимо све непотребне трошкове и расходе
Општинске управе у наредном периоду, да једним дијелом одустанемо од капиталних
пројеката , а неки који се требају реализовати и биће, од њих нећемо одустати по узору на
све остале локалне заједнице у РС.
Када је ријеч о овим активностима, и капиталним пројектима, Начелник је информисао
Скупштину да смо ми у прошлм мјесецу извршили асфалтирање пута Горња Слатина –
Доња Слатина, из буџета општине из оних кредитнх средстава, дужина асфалтираног пута
је 1,5 километара а ширина 5 метара, тај посао је у потпуности завршен и тиме смо у
потпуности санирали дионицу од Корнице према Доњој Слатини која је некада спајала
источни и западни дио РС, имајући у виду претходних година завршене по фазама санације
пута, у потпуности је завршена та дионица пута одн. санирана.
Донацијом Владе Јапана, преко Министарства пољопривреде у Влади РС поставили смо
агрометеоролошку станицу на подручју Горње Црквине у вриједности 100.000 КМ. То је
једна од пет агрометеоролошких станица у цијелој РС постављених у Крајини, Посавини,
Требињу и источном дијелу РС, има намјену да податке које добијамо са те станице у
многоме припомогну пољопривредницима, поготово пластеничкој производњи и и том
дијелу на подручју општине Шамац, али с обзиром да је ријеч о донацији Владе Јапана
након поплава она ће са показатељима и подацима које будемо од ње добијали у многоме
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помоћи када је ријеч о контроли висине водостаја у комплетном ријечном сливу ријеке
Саве и ријеке Босне. У сарадњи са Хидрометеоролошким Заводом РС, и Министарством
пољопривреде то смо прије неких 10-ак дана пустили у рад на подручју Горње Црквине.
Позната је већ добра сарадња са Фондом за заштиту животне средине РС, значајан дио
опреме за ''Слободну Зону'' и за ''Водовод и канализацију'' овдје у Шамцу смо обезбједили
путем бесповратних средстава током прошле седмице. Прије двије године смо набавили
један дио опреме за ''Слободну Зону'' путем Фонда уз учешће општине Шамац. Сада смо
извршили набавку трактора и цистерне за комунално предузеће ''Водовод и канализација''
у износу од 20.000 КМ. Учешће општине је 8.580 КМ, укупна вриједност опреме 25.900
КМ. Трактор и таруп Јавном предузећу '' Слободна Зона'' , Фонд је одобрио 40.000 КМ,
учешће општине је 10.000 КМ, учешће ЈП ''Слободна Зона'' 7.300 КМ. Дакле, негдје 114.000
КМ бесповратних средстава Фонда је у протеклом периоду од 4 године усмјерено на
подручје општине Шамац искључиво у смислу набавке опреме за ''Слободну Зону'', у овом
случају и за КП ''Водовод и каналзација''. То је једини начин, да у тешким условима у
којима функционишу и једно и друго предузеће, обезбиједимо неке капиталне ствари које
су неопходне за функционисање та два предузећа.
У току су радови на Кеју који се приводе крају, из Републичког Фонда солидарности,
подсјетићу вас да сам вас прошле године на Скупштини информисао да смо на мој захтјев
након оних поплава прошле године, упутили један захтјев док сам ја био члан Управног
одбора Фонда солидарности за помоћ у санацији оштећеног дијела Кеја. На мој захтјев за
помоћ од 100.000 КМ одобрено је 50.000 КМ. То је било прошле године, та средства су се
налазила сво вријеме на посебном рачуну општине, с обзиром да у два-три наврата тендер
није успио, коначно је почетком ове године успио тендер, изабран је извођач и радови су у
току, односно приводе се крају. Општина ће поред ових 50.000 КМ, ја очекујем још неких
15-20.000 КМ додатно учествовати да се заврши бар онај један дио кеја. Наравно, задатак
нам је у наредном периоду да погледамо шта можемо даље тамо санирати.
Оно што ће данас бити једна од тачака на дневном реду, тиче се Стратегије безбједности
саобраћаја, у протеклих пола године успоставили смо врло коректну сарадњу са Агенцијом
за безбједност саобраћаја Републике Српске. Она током године два пута објављује јавни
позив гдје обезбјеђује одређена финансијска средства за рјешавање одређених
саобраћајних одн, безбједносних проблема на подручју одређених општина. Ми ћемо данас
усвојити стратегију, која у многоме помаже да приликом јављања на те јавне позиве имамо
велики број бодова и можемо остварити, добити одређене пројекте. Ми смо већ добили
пројекат и финансијска средства, негдје преко 4.000 КМ за израду стратегије, гдје пола
учествује општина а пола Агенција, и на основу тих средстава смо израдили ову стратегију
која ће данас бити на дневном реду. Након усвајања Стратегије безбједности, већ је у току
јавни позив код Агенције за безбједност саобраћаја, јавићемо се са једним пројектом који
ћемо овдје урадити на подручју општине Шамац и ја вјерујем да ћемо и добити та
финансијска средства.
Када је ријеч о привредним активностима, видите ко пролази тамо према граничном
прелазу, да фирма ''Беламионикс'' која је купила земљиште тамо од приватне фирме на
површини од 11.000 m2 гради тржни центар, бензинску пумпу, ресторан и мотел са 16 соба,
уз самоуслужну праону. Тржни центар на неких 3.500 m2 , и према њиховим изјавама те
активности и отварање тог комплекса би требало да буде негдје у септембру мјесецу ове
године.
Информисаћу вас да смо проблем који дуго година постоји на подручју Горње Црквине, а
тиче се гробља, ријешили и прије неки дан смо потписали уговор и платили Маслић
Станиши за парцелу површине 6.260 m2 укупне цијене 15.650 КМ за проширење гробља у
Горњој Црквини и тиме завршили тај проблем јер тамо људи нису имали гдје да се
сахрањују у неком протеклом периоду.
Традиционално, већ 4 године за редом, они који су најбољи од најбољих, то волим увијек
рећи, ученици основних и средње школе овдје, буде организован за њих пријем. У питању
су вуковци и ученици генерације, пет ученика генерације из 4 основне школе и једна
средња школа, и 9 вуковаца. Као Начелник општине, наградили смо ту дјецу са 100 КМ
вуковце, и са 200 КМ пет ученика генерације
Када је ријеч о области пољопривреде и подстицајима, јер је то била тачка дневног реда
прошли пут, поднесено је 403 захтјева, говорим о подстицајима за прошлу 2019. годину, са
данашњим даном исплатићемо укупно 82.583 КМ подстицаја за пољопривреду. Дакле,
остаће неких 30-ак хиљада КМ које ћемо у наредних 20 дана исплатити и тиме завршити
комплетне подстицаје за пољопривреду за 2019. годину.
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На крају, начелник се осврнуо на посјету Министра енергетике и рударства у влади
Републике Српске Петра Ђокића општини Шамац, гдје се разговарало о актуeлним темама
на овим просторима, који се налазе и у приватном власништву и у власништву општине
Шамац а са аспекта евентуално одређних података који су потребни, и разговарано је када
је ријеч о пословној зони с обзиром да је Министарство упутило један захтјев овдје за
дефинисање одређених локација за пословне зоне Републике Српске. Начелник истиче да
се разговарало и о сталном проблему Луке и о једном дијелу огромне површине
пољопривредног земљишта које је приватизацијом припало Луци а за које сматрамо, с
обзиром да та компанија има озбиљна дуговања према Републици Српској, мој приједлог је
био да на основу тих дуговања РС се укључи у то и откупи један дио тог земљишта, и да
самим тим створимо овдје, под надзором Владе РС или општине Шамац једну пословну
Зону, на овом дијелу од кружног тока према граничном прелазу.

Након уводне ријечи Начелника, прешло се на дискусију.
За ријеч се јавио одборник Ведран Ђурђевић
Истиче да Клуб одборника СНСД очекује од Начелника појашњење о активностима у ноћи са 13.
на 14.јуни када је дошло до ремећења јавног реда и мира , и од првог човјека општине очекују извињење
прво колеги Милану Симићу, обзиром да су изнесене увреде на његов рачун а потом и јавности. То су
ствари које сте заборавили да поменете, а за које сматрамо да је било неопходно обзиром да треба да
будете примјер становништву, и да се таква ствар не помене. Обзиром да је ово Скупштина, да ми нисмо
имали никакве контакте непосредне или посредне сматрам да је у реду да се јавности извините за то. Ако
прескочите, и то ћу разумјети.
Одборник Велимир Андрић
Мисли да је улажење у приватне ствари најприје некоректно према овој Скупштини, те да се они
као Клуб противе томе. Могли би и ми тражити од појединих чланова, високих функционера странака
извињења за оно што су радили поготово у вријеме Короне и када су били мјере ванредне ситуације, била
је чак и забрана кретања. То смо знали, али то нисмо износили на Скупштини. Мислим да је ово
политичарење и ништа друго. Молим вам држите се тачке дневног реда.
Ђорђе Милићевић, Начелник општине
Наглашава да се заиста трудио да поднесе Извјештај о оним активностима које је заједно са својим
Кабинетом у овом времену ванредног стања и после ванредног стања радио, и мисли да је то Информација
и тачка дневног реда. С обзиром на ово изречено, не због уваженог одборника Ведрана Ђурђевића, или
уваженог одборника Милана Симића, него због јавности, с обзиром да је ово о чему говорите у ноћи са 13.
на 14. не знам ни када се дешава, постало главна тема на подручју општине Шамац јер вјероватно овај
Начелник за 4. године није никакву аферу направио па дај да му додамо нешто и што није у вријеме
избора. Истиче даље, да је мислио да прође без овога, и наглашава да он зна начин на који ће се обратити
људима, комшије и грађани знају врло добро ко је Ђорђе Милићевић, шта је радио и како се понашао ове
4 године, за разлику од претходних власти и њиховог кабадахијског односа свих претходних година. Не
можете ви слагати ни једном становнику општине Шамац ко је Ђорђе Милићевић, шта вози, и какву кућу
има, како његова породица живи и како његова дјеца живе. Колико год хтјели да то политички
искористите у вријеме избора, није ово ни вријеме ни мјесто. Овдје је питање о разним проблемима са
којима се суочава општина. Дужан сам, не због тога што је то уважени одборник Ђурђевић рекао, дужан
сам према оно бољем дијелу комшија и људи да кажем, да је то било приватно дружење комшилука, а не
Ђорђе Милићевића који је довео неке своје пријатеље. Те вечери, сјели смо, јесте се касно чула музика,
полиција интервенисала, Начелник општине платио казну, и увео своје друштво у кућу. Моје друштво је
мој комшилук који је ту био, од 10-ак људи. Дакле, овај Начелник није доводио неке људе из Бања Луке,
Обудовца и Слатине, и правио некакве баханалије, него је позвао своје комшије на већ договорено
дружење које смо имали у том насељу. Прије тога смо, одређени дио комшија упозорили да ће бити
музика, и да ће бити мало гласније. Извињавам се оном дијелу становника честитих, на прегласној музици
тих сат времена, из простог разлога што је ноћ носила нисмо ни сами осјетили тај ехо. То је једини гријех
овог начелника, због оног доброг дијела становништва који се дезавуише овом причом, заиста се
извињавам као Начелник општине. Сигуран сам, да ако је то једини гријех овог Начелника, да ће ми
највећи дио људи на подручју општине Шамац опростити. Ове четири године понашао сам се сасвим
нормално као грађанин општине Шамац, дијелећи с овим људима и добро и лоше, и трудећи се да свој
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посао радим коректно. Није толико кратко памћење овог народа, да не упореди ове 4 године са оних 8
година, начин понашања и однос према људима, и кабадахијско понашање. Сви становници ове општине
знају како овај Начелник живи. Извињавам се због прегласне музике дијелу становништва које је то чуло,
и извинио сам се многим људима лично, тих сат времена колико је трајала музика извињавам се још
једанпут. Онима који желе то да политички злоупотријебе, заиста немам намјеру да се извињавам.
Предсједник Скупштине Николина Шкрбић искористила је прилику да упозори све одборнике, да
је тема Информација о активностима Начелника између двије редовне сједнице, а не Ђорђе Милићевића
као приватне личности, те да с тим у вези неће дозволити да се пред Скупштином дискутује о приватним
стварима, и да се у Скупштини води изборна камапања.
Одборник Милан Симић
Истиче да, што се тиче начелниковог излагања да је све већ неколио пута приказано и показано.
Дефинитивно је тако, неке активности су проведене међутим он не види неког већег помака везано за
привредне активности. Тачно је, да смо ми на једној од прошлих сједница донијели Одлуку о помоћи
привредницима који су претрпили штету у овој фази вируса Корона. Истиче даље, да је очикивао данас
макар приједлог ребаланса, јер се требају донијети неке одлуке да се средства прерасподијеле у том
правцу, чак смо донијели одлуку на Скупштини која је била и непотребна, да ми својом Одлуком
налажемо Начелнику или начелнику Одјељења да се неке ствари уврсте у ребаланс. Моје питање је хоће
ли се скоро радити ребаланс, и хоће ли бити неког повећања у том правцу? Истиче на крају, да очекује да
се њему Ђорђе Милићевић извини приватно.
Пошто није било више пријављених за дискусију, ова Информација је дата на гласање.

Са 15 гласова ЗА и 9 гласова ПРОТИВ прихваћена је Информација о активностима начелника
Општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац , коју је начелник
Општине усмено поднио.

АД – 3. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја општине Шамац
2020-2029.

Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је уводно образложење.
Истиче да се пред одборницима налази Одлука о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја
општине Шамац за период од 2020. до 2029. године. Општина Шамац се посредством Службе за
локално економски развој у другој половини 2019. године пријавила на јавни позив код Агенције за
безбједност саобраћаја за суфинансирање израде Стратегија безбједности саобраћја на подручју
општине Шамац. Напомиње, да смо ми једна од ријетих општина, одн, једна од првих 5-6 који
усвајају ову Стратегију, чак ни сви градови у РС немају Стратегију безбједности саобраћаја. Што се
тиче самог јавног позива, прошли смо код Агнеције, одобрено је 4.000 КМ, и финансирање од стране
општине је такође било у износу од 4.000 КМ. Што се тиче саме Стратегије безбједности, ви сте
добили на ''ЦД''-у комплет Стратегију, а одштампани сажетак. У Стратегији је извршена анализа
постојећег стања безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац, и дефинисане су критичне
локације путне мреже на подручју општине. Након тога дефинисани су главни циљеви ове
стратегије, односно шта је оно што је наша обавеза, одн. обавеза носиоца активности по изради ове
Стратегије да спроведе у овом пројектном периоду до 2029. године. Између осталога, један од
основих циљева је ојачање заштите система безбједности саобраћаја, затим унапређење знања и
ставова о свијести безбједности саобраћаја, унапређење индикатора безбједности саобраћаја, и
смањење броја саобраћајних незгода и њихових посљедица. Истиче на крају да ће Скупштина
општине, у складу са Законом, сваке године бити обавјештавана о провођењу активности по овој
Стратегији, одн. шта је то што су носиоци активности у току године били дужни да проведу на
основу Стратегије, и шта је то што је реализовано од тих активности.
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Дискусије није било.
Са 24 гласа ЗА Скупштина општине је донијела Одлуку о усвајању Стратегије безбједности
саобраћаја општине Шамац 2020-2029.

АД – 4. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Општине Шамац у 2019.
години
Ђорђе Милићевић, Начелник општине дао је кратко уводно излагање.
Истиче да је у питању редован годишњи Извјештај у складу са Планом рада Скупштине, побројане
су све активности које у у оквиру Одјељења и Служби Општинске управе рађене током 2019. године са
прецизним описом свих активности, и уводним дијелом који се односи на активности Кабинета
начелника.
Дискусије поводом ове тачке дневног реда није било, прешло се на гласање.
(приликом гласања у сали присутна 23 одборника, Симо Варадиновић одсутан)

Са 14 гласова ЗА, 9 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о усвајању Извјештаја
о раду Начелника општине и Општинске управе Општине Шамац у 2019. године

АД - 5. Извјештај о остварeњу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине
Шамац -2019. год.

Јадранка Ђукић, начелник Службе за локални економски развој дала је уводну ријеч
Ради се о годишњем Извјештају који Служба за ЛЕР сваке године подноси Скупштини. Према
Плану и програму рада Скупштине ово је требало да буде на мајској сједници, због Ковида 19 помјерено
је за ову сједницу. Оквирним планом имплементације за 2019. год. предвиђена је имплемнетација 79
пројекта, оријентационе вриједности око 12.500.000 КМ до завршетка пројеката. Свакако да је то
акциони план који је у складу са Стратегијом развоја. У овој години укпно је имплементирано 32
пројекта укупне вриједности 4.507.461 КМ. У 2019. год. од укупно 32 пројекта 11 пројеката нису
планирани али су уврштени у тај план, гдје имамо укупно од 32 пројекта 17 једногодишњих, и 15
имплементиранох пројекта који су вишегодишњег карактера.
Главна стратешка остварења у 2019. години су свакако постигнута у следећим сферама, и сигурно
је то доста важно, сигурна сам да сте све ово прочитали, али желим да вам кажем да је то, урађена и
санирана инфраструктура, израда ЛЕД расвјете један значајан пројекат који је у 2019. години урађен
вриједности преко 800.000 КМ, затим у МЗ Обудовац вртић, сви знамо били смо присутни тамо, програм
опоравка од поплава, стамбено збрињавање УНДП гдје су обезбјеђена средства са минималним улагањем
општине Шамац, подршка малим предузетницима, подршка унапређењу пољопривредне производње,
повећање модерницазије пластеничке производње, одржив повратак што је врло важно, санација објеката
за индивидуално становање , изградња 4 куће за социјално угрожене тако да се тај пројекат наставља и у
2020. год. чисто информације ради. Један доста значајан пројекат, привођење намјени замљишта у
својини Републике Српске, модернизација путне инфраструктуре, унапређење пољоприврдне
производње, подстицаји у пољопривреди, у запошљавању што је такође важно када је у питању раст и
развој заједнице одн. општине Шамац. Од укупно вриједности 4.507.461 КМ , желим да кажем сматрам
да је то врло важно и значајно, да је из властитих средстава општине Шамац издвојено за суфинансирање
свих 32 пројекта укупно 618.724 КМ или 13,70% , а од екстерних извора финансирања скоро 3.900.000
КМ. Наравно да сви пројекти који су имплементирани у 2019. години су заступљени у сваком од сектора
који су предвиђени планом одн. стратегијом развоја општине Шамац. Тако да имамо у сектору
економског развоја укупно од планираних 24 имплементирано је 9 пројеката, у сектору друштвеног
развоја гдје смо планирали 27 урадили смо 14 пројеката, у сектору заштите и унапређења заштите
животне средине планирано је да се имплементира 28 пројеката а имплементирано је 9. Ако посматрамо
укупно остварење укупно стратешких и секторских циљева на основу овога раније изнешеног можемо
рећи да су сви стратешки циљеви заступљени.
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Циљ овог Извјештаја јесте да се на реалан и објективан начин представе остварења акционог плана из
2019. године који је у складу са Стратегијом развоја општине Шамац. Знамо да је Стратегија развоја
општине Шамац урађена за период од 10 година, да је иста ревидована 2016. године коју је урадио
општински развојни тим а технички потпомогнуто од стране УНДП-а. Стратегија, знамо да је кључни
стратешко-плански документ који подстиче раст и развој заједнице, и свакако у фокусу овог Извјештаја
јесте оно што је планирано са акцентом на оно што је урађено. Носилац свих ових пројеката је
Општинска управа са свим ресорним Одјељењима, начелником и свим осталим актерима који су
потребни да се укључе у датом тренутку, у моменту кандидовања пројеката, и у току саме
имплементације. Речено је номинално колико је планирано пројеката и у којим секторима, значи све оно
што је дефинисано као стратешки циљ стратегије развоја општине Шамац. Ако кажемо да је дефинисан
стратешки циљ број 1 из сфере економског сектора, желимо да кажемо да је циљ развијена локална
привреда, нарочито пољопривреда те повећана ефикасност јавне управе. Свакако да се на томе ради кроз
секторске циљеве, и да се кроз одређене индикаторе одн. параметре може мјерити унапређење у оквиру
овог сектора. Тако рецимо, стратешки циљ 2 из сфере друштвеног развоја битно је да кроз све ово
постигнемо један квалитетан ниво живљења становника на општини Шамац. Трећи, свакако врло важан
стартешки циљ дефинисан Стратегиом развоја општине Шамац јесте да је дефинисано да, просторноплански и инфраструктурно Општина буде са изграђеном бригом за заштиту животне средине. На
страници број 5 имамо у табелама приказано оно што сам вам већ рекла, а на страници број 6 имамо
према секторима све оно што је пројектовано у финансијским показатељима, што се може видјети
појединачно из сектора економског развоја, сектора друштвеног развоја и сектора екологије и заштите
животне средине. На почетку овог излагања рекла сам да све оно што је општине Шамац зацртала као
план је било укупно 79 пројеката оквирне финансијске вриједности до момента завршетка пројекта
12.650.576 KM. Наравно да је то амбициозно, са аспекта стања у коме се општина налази на једној
страни, на другој страни је све оно што желимо да урадимо и да остваримо као заједница. У табели број 3
имамо приказан преглед пројеката гдје се види финансијско учешће из буџета општине Шамац и укупна
вриједност, што сам вас већ и обавијестила. Свакако да у овој информацији има још ствари када је у
питању мало појашњење свега овога што сам изложила, лично сматрам да сте задовољни мојим
излагањем.
Одборник Милан Симић
Што се тиче извјештаја о остварењу плана имплементације, истиче да Извјештај садржи форму
сходно правилима пројекта, али сматра да је у једном дијелу Извјештај непотпун. Непотпун је у дијелу
показатеља, имају штури подаци за 2019. годину али сматра да би требало мало дубље кренути, узети
претходну па у моменту ревидирања, па тако даље. Не знам који је разлог, могу само претпоставити који
је разлог зашто се није ишло са... подацима, ваљда зато што је пуно мање. Разумијем ја и зашто је пуно
мање, али могли сте објаснити зашто је пуно мање. То је једна примједба. Иначе знам како ово треба
изгледати, не причам напамет. Друга примједба је, мада сам и раније у самим израдама и ревидирањима,
и тако даље, предлагао да се некако... ако се ради о броју запослених, крајњи циљ ове стратегије је када
би се максимално могуће извршили ови стратешки циљеви, у коначници би требао бити резултат
повећање броја запослених. Ми то немамо, из милион разлога немамо неки посебан број повећање броја
запослених. Међутим, ако се гледа овај стратешки циљ економије, ту је заступљена и пољопривреда,
треба некада ја сам то потенцирао чак и на састанцима са представницима УНДП-а, ми у пољопривреди
сада поред оних који су пријављени у ПИО као пољопривредна газдинства и оних који то нису али
плаћају здравствено осигурање, они су у систему ПИО и они су ушли у овај број. Међутим, у
пољопривреди постоји тамо у статистици термин који се зове скривена радна снага. Та скривена радна
снага је у функцији и то су запослени људи, они никада неће бити у овом попису, значи ово никада неће
бити тачно. Предлажем да се у будућем плану, или у комуникацији са УНДП-ом, ово је 2020. година и
ово је стратегија до 2020. године, када се буде радила нова и ко буде радио, да се некако ради на томе, јер
ако се тражи ефекат броја запослених поготово у пољопривреди не могу то бити само они један члан
домаћинства који ради у домаћинству, који је запослен и он уће у стратегију, а њих у домаћинству који
раде и остварују приход себи и својој породици, рецимо двоје, троје, четверо или петоро. Ја сам на такав
начин дискутовао раније и овдје и на сједницама ОРТ-а, и поготово на састанцима са УНДП-ом.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.
(у току разматрања ове тачке дневног реда сједници се придружио и одборник Хрвоје Шимовић, тако да је
од сада присутно свих 25 одборника)
Са 16 гласова ЗА, 9 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о усвајању Извјештаја о
остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац -2019.год.
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АД- 6. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2019.
години

Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је уводно образложење.
На почетку свог излагања истиче да је у прошлој години било 7 продаја некретнина на подручју
општине Шамац које су у власништву општине Шамац. У табели 1. приказане су парцеле, у којим
катастарским општинама и у којим зонама са цијенама по метру квадратном и који су то били купци, који
су на лицитацијама или непосредном погодбом купили парцеле или објекте у једном случају. Истиче
даље, да не би наводила ништа детаљно о свакој непокретности, оно што би истакла јесу поредбени
подаци 2018. и 2019. године. гдје је видљиво да смо у зони 4. у односу на 2018. годину остварили
повећање цијене по метру квадратном земљишта, јер у просјеку за 2018. годину била 27 КМ/m2 а у 2019.
години 40,20 КМ/m2 . Такође, дошло је до повећања цијене и у 5. градској грађевинској зони на подручју
Шамца, гдје је у 2018. год. просјечна цијена била 16,58 КМ/m2 а у 2019. год. је повећано на 20,20 КМ/m2.
Оно што би посебно истакла је продаја земљишта у 3. зони градског грађевинског земљишта за изградњу
стамбено-пословног објекта ''Нова Шамац'' гдје смо постигли до сада непостигнуту цијену на подручју
општине Шамац а то је 50,50 КМ/m2.
Дискусије није било, приступило се гласању.
Са 25 гласова ЗА Скупштина општине донијела је Закључак о прихватању Информације о
продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2019. години

АД -7. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01.2019 до
31.12.2019. године
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије дао је уводно образложење
Истиче да се ради о редовној тачки, која обично иде са Извјештајем о извршењу буџета, али због
ове специфичне ситуације смо их раздвојили. Добар дио информација је садржан и у Извјештају о
извршењу буџета, овдје је мало детаљније и на други начин, један други приступ посматрања овом
проблему. Иситиче да је за све таксе и наканаде, које нису предмет неких посебних информација, дат
преглед кретања у односу на претходну годину. Оно што се може уочити на крају, из ове збирне
рекапитулације, је то да постоји пад у наплати општинских такси и наканада у односу на претходну
годину. Најзначајније смањење је код 4 врсте такси и накнада, односно код 3 накнаде: накнада за
природне погодности- једнократна рента, накнада за уређење грађевинског земљишта, ви знате да су ове
накнаде углавном везане за инвестиционе активности те се код њих не може говорити о неком правилном
кретању него то зависи од инвеститора који улажу на нашем подручју и од броја издатих грађевинских
дозвола. Тако да, када се мало врати уназад обично у једној години се појави, па једна не, па се опет
појави итд. Наглашава да смо овдје, поготово када је у питању накнада за уређење имали 180.000 КМ у
2018. години, онда се у 2019. години то спустило на 36.000 КМ. то је пад за 144.000 КМ али ради се о
уплати од фирме ''Бинго'' која је добила грађевинску дозволу 2017.год, али је онда негдје у јануару,
фебруару 2018. године платила ову накнаду. Слично је и код једнократне ренте, овдје су вођене и
активности током 2017. и 2018. о наплати оних потраживања која су се била нагомилала, па кроз извршне
поступке и неке интерне споразуме смо успјелу да наплатимо у 2018. години више него у 2019. години и
то се свакако смањује јер су у 2017. и 2018. год. добар дио тих такси наплаћени. Што се тиче комуналне
накнаде која је мања за 60.000 КМ под редним бројем 4. накнада за кориштење објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње за пословне просторе, и она биљежи значајан пад али смо 2018. године
успјели од фирме ''Конс Тим'' кроз извршни поступак наплатити преко 63.000 КМ. тако да то није пад у
2019. него скок у 2018. год. Такође, биљеже пад комунална такса за кориштење простора за паркирање на
јавној површини, и поготово комунална такса за кориштење простора за паркирање која се односи на
терминал ''Слободне Зоне''. Када је ријеч о ''Слободној Зони'' имали смо мало специфичну ситуацију,
затечено је високо потраживање, па је у 2017. најзначајнији дио тих прихода наплаћен а да се не угрози
пословање ''Слободне Зоне'', па током 2018. исто тако и онда углавном та задужења одн. приход се креће
што се тиче нашег дијела оних 15% креће се око 50-ак хиљада. У 2017. години смо наплатили рецимо
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250.000 КМ по том основу, па имате осјећај да се то битно смањује али не, и 2017. и 2018. и 2019. године
наплаћено је више него што је само задужење. Комунална такса на истакнуту фирму биљежи солидан,
равномјеран раст у последњих 4-5 година, у 2019. је већа него у 2018. год. за 21.000 КМ. На крају ове
Информације има Закључак, и предлаже да се Информација прихвати са предложеним Закључком, и да
своје активности усмјеримо на побољшање наплате по овим основама.

Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 16 гласова ЗА , нема ПРОТИВ, 9 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
прихватању Информације о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019.
године

АД – 8. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период
01.01.2019.- 31.12.2019. године
Лепа Тривић, начелник Одјељења за општу управу дала је уводну ријеч.
На почетку свог излагања истиче да је у току 2019. године Општинској управи поднесено 12193
поднеска, од тога ријешено је 98.90% предмета, остало је неријешених 1,10%. За овај број неријешених
којих има укупно 133, наглашава да су они углавном окончани почетком јануара мјесеца јер се радило о
предметима који су покренути почетком децембра мјесеца или у току децембра мјесеца па самим тим
њихов законски рок за рјешавање није ни истекао. Даље наводи, нагласићу три Одјељења која по броју
предмета предњаче у односу на остале, то је Одјељење за општу управу са 7339 запримљених поднесака,
од тога морам рећи да смо постигли један рекордан резултат у рјешавању управних предмета, ријешили
смо 99,95% предмета у оквиру Одјељења за општу управу, само 0,05% је остало неријешено, ради се о три
предмета за које смо чекали сагласност другостепеног органа. Друго Одјељење по броју запримљених
предмета је Одјељење за привреду и инспекцијске послове са 1572 запримљена поднеска, и треће
одјељење по броју примљених предмета је Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове са 1500 запримљених предмета. Оно што желим посебно нагласити, и сматрам да ви као
одборници треба да будете упознати са овом информацијом јесте да смо у оквиру Одјељења за општу
управу завршили поступак верификације матичних података. 2017. године када је тај поступак започео
било је 20% уписаних матичних података, данас у 2020. години ми имамо 136000 верификованих записа
на подручју општине Шамац, а то у коначници значи да сваки грађанин који је уписан у матичне књиге
Шамац, може извод из матичне кљиге рођених или неки други податак који му је потребан да тражи било
гдје у некој другој јединици локалне самоуправе на подручју Републике Српске. То посебно истичем, јер
нису све јединице локалних самоуправа ни близу тога да су завршили поступак верификације, овдје је то
на вријеме започето и успјешно смо окончали и тај поступак. Оно што такође жели нагласити, што је
посебно наглашено и у закључку Информације, јесте низак проценат учешћа у укупном броју
запримљених и ријешених предмета који су примљени путем шалтер сале Општинске управе општине
Шамац, никако не значи да та Одјељења или Службе дају мањи допринос, него се ради о Информацији
која је обухваћена кроз програм ''ДокуНова'' одн. електронски програм управног рјешавања, те стога
учешће неких других Одјељења и Служби није могуће сагледати кроз ову врсту информације.

Предсједник Скупштине Николина Шкрбић

Истакла је примједбу на поднесену Информацију, с обзиром да је 2016. године донесен нови Закон
о локалној самоуправи, по коме општине које имају преко 30.000 становника могу имати организовану
стручну службу Скупштине општине, Општина Шамац као што знате има мањи број становника, тако да
од 2016. године ми немамо право да формирамо стручну службу Скупштине општине Шамац. 2017.
године када је извршено усклађивање Правилника о систематизацији радних мјеста, од тада стручна
служба Скупштине не постоји. Послове административно-техничке, радници који обављају те послове за
Скупштину општине су систематизовани, па чак и 2018. године када је поново када је донесен поново
нови Правилник о систематизацији, у служби начелника, па тражим само да се технички исправи ''стручна
служба Скупштине општине'' мисли се на орган Скупштину оппштине. Не треба да стоји у Извјештају
нешто што не постоји.
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Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.

Са 25 гласова ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
прихватању Информације о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период
01.01.2019.- 31.12.2019. године, са исправком.

АД –9. Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2019. годину
Слободан Стојић, начелник службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите обратио
се уводним образложењем
На почетку истиче како се испред одборника налази редовна Информација о раду цивилне заштите
за 2019. годину, гдје се може примјетити да годишњи Програм рада за 2019. годину који је правовремено
израђен, садржи 91 задатак који је конкретизован кроз 104 задатка у мјесечним плановима. Тежиште обуке
ове године је било на јединицма специјализоване намјене, формиран је мобилни тим од 10 припадника
који су успјешно обавили задатак ларвицидног третирања комараца, затим што се тиче обуке већ
годинама се успјешно организује полагање испита за управљање чамцима, за ову годину тај испит је
положило 45 полазника из 10 општина. Структура састава цивилне заштите није битно промијењена у
2019. години а у оквиру јединица цивилне заштите промијењено је 5% људства. Затим у току 2019. године
ПЛАНТ тим је реализовао своје активности на начин што је извршио уклањање 22 рушевна објеката у 12
мјесних заједница, а исти је био ангажован у активностима насипања пута преко баре Тишина. Почетком
године у сарадњи са БХ МАК-ом извршено је занављање свих знакова упозорења на опасност од мина. На
плану деминирања, деминирана је у потпуности мјесна заједница Брвник са 210.120 m2.Нa листи
приoритeтa зa слeдeћу гoдину налази се 18 пројеката а тежиште активности ће бити на мјесној заједници
Обудовац. Цивилна заштита је уз подршку НПА тима, А тима успјела да преузме и уништи 37 комада
НУС-а. Извршена је обука 10 припадника цивилне заштите, и исти су оспособљени за руковање са
опремом за обезбјеђење питке воде.

Дискусије није било, прешло се на гласање.

Са 25 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о раду и функционисању система заштите и спасавања на
подручју општине Шамац за 2019. годину

АД - 10. Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне
јединице Шамац за 2019. годину са планом рада за 2020. годину
Уводно излагање поднио је Слободан Миловановић, старјешина територијалне ватрогасне
јединице Шамац
Започиње своје излагање констатацијом да је ТВЈ као и претходном периоду обављала своје
редовне активности, с тим што већ двије године функционише кроз два одјељења: једно у Шамцу, друго у
Обудовцу, са сталним дежурствима у оба одјељења што се показало као веома добро поготово када је
подручје Обудовца у питању, с обзиром да постоје уговори о сарадњи са општинама Доњи Жабар и
Пелагићево. Њима вршимо услуге које се наплаћују с обзиром да они немају покривеност
противпожарном заштитиом а законски су обавезни, ми смо ти који пружамо услуге и на том подручју,
одн. одјељење из Обудовца то највише одрађује. Што се тиче активности које се воде у ТВЈ, тренутно је у
фази набавка новог специјалног ватрогасног возила, тренутно је у Словенији гдје се врши надоградња,
купљено је, и један дио од 60% је већ плаћен средствима ватрогасног савеза. Укупна вриједност
инвестиције је 362.700 КМ. Возило је требало бити крајем јула у Шамцу, али ће то вјероватно бити
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пролонгирано мјесец дана због све ове ситуације око Корона вируса, мало се каснило са испоруком
шасије. Углавном радови напредују и возило ће доћи у току ове године, одн. до краја августа мјесеца. С
обзиром да нам је сва техника, као што је већ познато и као што сам много пута писао, много застарјела
гдје је просјек старости возила 20 година, можете мислити шта ће то значити за нас.
Поређења ради, број пожара у 2018. и 2019. години је скоро 30% разлике, углавном су то пожари ниског
растиња, пољопривредних усјева, и шума што се тиче подручја општине Шамац. Међутим, подручја
општина Пелагићево и Доњи Жабар тамо се углавном пожари дешавају на помоћним објектима и на
стамбеним кућама, одн. зградама. Напомиње још да су у протеклој години комплетно опремили
ватрогасце са припадајућом опремом, с обзиром да је изашао и нови Закон о униформама и опреми коју
требају посједовати, тај дио смо завршили. Оно што се треба урадити у наредном периоду, треба
извршити допуну и ревизију општинског Плана заштите од пожара, требало би то чак и у овој години
урадити, због промјене пожарног оптерећења општине Шамац. Изградњом објеката Бинга, Рокс-а, МБ
Ђурић-а знатно је повећано пожарно оптерећење и требало би то ускладити са општинским Планом
заштите од пожара. Такође набавком возила, треба набавити план и за набавку друге опреме других
возила у наредном периоду, у зависности какав ће бити План оптерећења и изградње општине Шамац.
Што се тиче попуњености јединица, истиче да су попуњени са минималним бројем ватрогасаца, и једини
проблем који се јави са тим минималним бројем јесте када неко оде на боловање па они морају вршити
замјене. Проблем је то што је Закон ту мало децидан и не дозвољава прековремене сате, тј. прековремени
рад се не плаћа него се врши давање слободних дана што опет не иде нама у прилог. Углавном сналазимо
се и то за сада добро функционише.
Одборник Ђорђе Кертић
Истиче да би хтио информисати скупштину, о разговорима које су имали са доборовљним
ватрогасним друштвом из мјеста Тршће у Словенији, гдје су они изразили спремност да донирају нашем
ватрогасном друштву нешто опреме, најзначајнија би била клијешта за резање метала приликом удеса и
слично. Даље, наглашава да је добио повратну информацију крајем мјесеца априла, да су они засиједали и
одобрили не само клијешта него и још додатне опреме. Било би фино да оде једна делегација, испред
ватрогасног друштва, мада због ове ситације око Корона вируса све је то на ''stand by'' да тако кажем. Ако
би се границе отвориле, били би у прилици и да се размијене искуства и остало, било би лијепо да се оде у
Словенију до тог друштва.
Слободан Миловановић, старјешина територијалне ватрогасне јединице Шамац
Објашњава да ТВЈ Шамац има проблем што се тиче опреме, од када је извршена реорганизација
МУП-а којом је ПС Шамац припала Полицијској управи Бијељина. До тада нисмо имали проблем, јер је
Модрича имала разводни алат, и они су покривали подручје Шамца и Модриче. Међутим, то је уско
везано за Саобраћајну полицију, одн. за саобраћај на овом подручју и појавио се проблем да смо ми
непокривени са тим алатом за спасавање у саобраћајни несрећама, то су клијешта за сјечење аутомобила,
ваздушни јастуци за одвајање возила... У току је и пројекат који је покренут ове године за набавку новог
алата, уколико се не могне завршити ово са Словенијом. Ми смо имали са њима контакт, али је ту проблем
што они морају дати ту опрему свом Црвеном крсту, па њихов Црвени крст нашем Црвеном крсту, па
Црвени крст РС нама. То је нека процедура која је упитна, и када би се то могло завршити. У току је
пројекат набавке новог алата, као и набавке алата за сервис ватрогасних апарата, с обзиром да је објекат
припремљен за сервис ватрогасних апарата. То је у овој години покренуто, и надам се да ће бити и
реализовано. Ако ово из Словеније дође, још и боље. Иначе, прошле године смо имали 4 саобраћајне
несреће гдје је требало користити те уређаје за сјечење, у два случаја су дошли из Модриче у испомоћ, у
два случаја из Брчког, али је то њихова добра воља, уопште нису у обавези да нам помажу.
Додатне дискусије није било, приступило се гласању.
Са 25 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о активностима и техничкој опремљености Територијалне
ватрогасне јединице Шамац за 2019. годину са планом рада за 2020. годину
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АД – 11. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2019. години са годишњим
обрачуном

Предсједник Скупштине Николина Шкрбић
Напомиње да се ради о Извјештају који је враћен на дораду, и према Информацијама са
којима располаже од директора Дома здравља, заиста се радило о грешци, Извјештај је у принципу
негативан, недостајао је само минус испред цифре.
Одборник Милан Симић се јавио за ријеч.
Излагање започиње ријечима, како је ово што ми слушамо и радимо овдје доборвољни
пристанак на малтретирање. То се тако зове у животу. Оно што је исправљено у Извјештају, то смо
ми исправили на лицу мјеста. Дописан је минус, и констатација је била моја да је то тако, како је и
било. Истиче даље, да је читава дорада Извјештаја, ових мјесец дана, била умјесто плус ставити
минус, што је било евидентно. Ако су расходи већи од прихода, нормално да је ситуација таква
каква јесте, нормално да је негативан Извјештај и то је и писало. Међутим, наглашава да је имао још
једну примједбу, и не зна како је то на крају направљено, да се допуни Извјештај везано за биланс
стања. Када се пише Извјештај о пословању предузећа, јавног или приватног, они Извјештаји који се
шаљу у АПИФ, шаље се биланс стања и биланс успјеха. Ви нама прикажете само биланс успјеха, у
коме имате расходе и приходе и доле резултат. Ја нисам био против онога што је описано, неки
напредак тамо постоји уз неке потешкоће, међутим нису потешкоће онакве какве се представљају
већ су пуно мање или никакве. Ми смо тражили укупне обавезе предузећа, некада су биле 1.500.000
КМ рецимо, па су биле 1.200.000 КМ, па дошао директор каже огромне обавезе ми никада не знамо
колике су. Па дође други директор, каже тамо су обавезе страшне, хајде напишите у Извјештају.
Значи Извјештај о пословању мора садржавати осим прихода и расхода, укупне обавезе и
потраживања, опет тога нема у Извјештају. Извјештај је потпуно исти, значи тај дорађни који сте ви
дорађивали мјесец дана се своди на оно што смо ми рекли, није плус него минус. Ми смо рекли да је
негативно пословање, а директор, кога не осуђујем ни мало, човјеку нису рекли да је пословање
негативно, него је он закључио зато што је било криво написано. На крају свог излагања закључује,
да Извјештај није дорађен у смислу у коме је тражено, те да га стога неће опет подржати. Знамо да је
негативан, немојте нам то доказивати, ми смо рекли на прошлој Скупштини да је негативан, то се
види. Ми смо тражили да се допуни у смислу обавеза предузећа. Није проблем Дома здравља да ли
је плус или минус 4.000 КМ то се види из Извјештаја. Проблем је колике су обавезе, и може ли Дом
здравља функционисати под тим обавезама. То је била суштина нашег приговора, не плус или
минус. То смо и сами констатовали да је погрешна презентација. Човјек упорно прича позитивно, а
види се да је неагативно. Ми смо то исправили то није спорно.
Предсједник Скупштине Николина Шкрбић
Додаје, да г. Симић као одборник има пуно право да путем одборничких питања тражи
одговоре на сва питања која га интересују, поставите одборничко питање, доставиће вам се одговор.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.

Са 19 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 6 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
усвајању Извјештаја о о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2019. години са годишњим обрачуном
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АД – 12. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2019. годину са
Програмом рада за 2020. годину
Радован Зорановић, предсједник општинске Борачке организације Шамац, обратио се уводним
излагањем
Прије свега истиче да су, не мијењајући устаљену праксу доставили одборницима писану
информацију, гдје су обухваћене све активности којима су се бавили претходне године. Напомиње да су
изборе у ОБО одржали у шестом мјесецу прошле године , а да је он преузео дужност Предсједника у
фебруару ове године. У Извјештају о раду, обухваћене су све активности којима смо се бавили, а желим
само да напоменеим пар ствари са којима нисмо задовољни. То је однос према броју одликованих
породица погинулих бораца са подручја општине Шамац. То је, видјели сте у Извјештају, на релацији
Републичка борачка организација-Министарство-Кабинет Предсједника Републике гдје има одређених
неспоразума, и ми смо ту врло хендикепирани. Друге општине које су мањи допринос дале у одбрамбено
отаџбинском рату, далеко су више заступљене у броју одликованих бораца, и ми ту исказујемо своје
незадовољство. Бавили смо се и другим питањима, између осталога, што желим да вам поменем,
доставили смо Одјељењу за општу управу наш регистар чланства, и то је на захтјев начелника Општине да
све невладине организације доставе свој регистар чланства да би се могле адекватно надокнадити, одн. да
се њима обезбиједе средства из буџета за њихов рад. Ми инсистирамо да све невладине организације
доставе спискове, поготово оне које окупљају борачке категорије, јер се према броју чланства врши
њихово финансирање из буџета општине Шамац. Желим да напоменем још једну ствар, око стамбеног
збрињавања породица погинулих, и ратних војних инвалида. Желим да вас обавијестим да у периоду од
2002-2019. год. Република Српска и општина Шамац издвојили су преко 3 милиона КМ за стамбено
збрињавање породоца погинулих и РВИ. Ако некога занима, можемо и писмено доставити структуру тих
корисника по мјесним заједницама. Желио бих посебно да истакнем активности које водимо са
омладином. То су разни конкурси на теме из одбрамбено отаџбинског рата, гдје велики број дјеце
учествује на тим конкурсима. На жалост ове године нисмо успјели, због све ове ситуације, да их
наградимо са екскурзијом који смо им обећали. Надамо се да ћемо следеће године то урадити.
У наставку излагања, предјсеник ОБО се осврнуо се на Програм рада за 2020. годину. Наглашава да су
заинтересовани да комплетан Програм рада спроведу како би могли следеће године на основу тога
поднијети цјелокупан Извјештај о раду , и жели да одборници дају свој допринос у том раду. У програму
рада нису истакли само недостатак Клуба бораца, што су имали прије поплаве , тај простор је уништен
поплавом, а надају се и имају неких разговора са Начелником и Кабинетом начелника око обезбјеђења и
тог простора у наредном периоду. Финансијски план је оквирним буџетом који Општина даје ОБО-и
предвиђен и он ће бити испоштован до последњег пфенинга. На самом крају, истиче како су по Програму
рада имали план разговора са политичким субјектима са подручја општине Шамац да би унаприједили
сарадњу, међутим због Короне и због предизборних активности неће тај дио програма реализовати, али
истиче како имају обавезу и апелују на све релевантне факторе општине Шамац да учине напоре и изнађу
рјешења која ће бити на добробит свих грађана општине Шамац. Потребно је сјести, договорити се,
донијети платформу о минимуму локалног интереса испод кога неће ићи ни једна политичка структура, а
сви они који могу боље и више широко им поље. Разговор увијек рјешава проблеме, треба се трудити,
ширити позитивну енергију, живот је прекратак за љубав а предуг за нетолеранцију.
Одборник Михајло Товирац
На почетку свог излагања истиче како је, као и увијек, Информација Борачке организације на
завидном нивоу, у односу на све друге извјештаје. Увијек је транспарентно написано, по имену и
презимену ко је тај ко је добио ту марку, пет или десет, није битно, коме је шта дато и у шта је потрошено.
Једино се не могу сложити са тим, колико је год дато, мало је. Ако је неко дао свој живот, или је оштећен,
инвалид колико му год дате њему је мало, и ја тврдим да је мало да се треба трудити да се побољша статус
РВИ, и поготово да се побољша статус бораца који су остали без посла након завршетка рата и који ни дан
данас немају посао да преживе. Извјештај ћемо прихватити, и План рада. Ја мислим да је Радовану било
лакше ратовати, него се борити са овим папирима, али Радоване протрљај мало главу, и други су. Ми ћемо
те подржати, барем из Независне странке.
Дискусије по овом питању више није било, прешло се на гласање
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о усвајању
Информације о раду Општинске борачке организације Шамац за 2019. годину са Програмом рада за
2020. годину
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АД – 13. Извјештај о успјеху и владању ученика Јавне установе Средњошколског центра
''Никола Тесла'' Шамац на крају првог полугодишта за школску 2019/2020. годину
Слободан Стојић, начелник службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите обратио
се уводним образложењем
Истиче као ће врло кратко указати на пар детаља из Извјештаја о првом полугодишту школске
2019/2020. године. Средњу школу ''Никола Тесла'' похађало је 407 ученика, распоређених у 20 одјељења.
Највећа пролазност од 94,4% остварена у I разреду гимназије, док је највећа просјечна оцјена која износи
4,26 остварена такође у гимназији у I разреду. Из табеле број 2 видљиво је да су ученици у првом
полугодишту остварили већи проценат пролазности у односу на исти период претходне школске године.
Што се тиче владања ученика, у извјештајном периоду, најбољи успјех у владању постигли су ученици
који се образују за занимање IV степена, економија, фармацеутски техничар и физиотерапеутски
техничар.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 25 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика Јавне установе Средњошколског центра
''Никола Тесла'' Шамац на крају првог полугодишта за школску 2019/2020. годину

АД – 14. Имовинско правни односи
а. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини

Општине Шамац (локалитет Црквина)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење
Истиче као се ради о парцели површине 984 m2 у дијелу тзв ''Сиљевац'' то је код Основне школе.
Почетна цијена процијењена од стране вјештака архитектонско-грађевинске струке износи 8,00 КМ/m2 , и
након усвајања Одлуке идемо у процедуру лицитације, и сагласности које су потребене.

Дискусије није било прешло се на гласање
Са 25 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку о
начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Црквина)

б. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет ул. Немањића)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење
Овдје се ради о непокретности у насељу Немањића, одн. у улици Немањића на подручју Шамца.
Ради се о парцели укупне површине 1.783 m2 , парцела непосредно уз ''нет мрежу'' а иза леђа стадиона.
Ради се о заинтересованом лицу, које је поднијело захтјев за куповину ове парцеле. Врло добро знате да
смо ми на прошлој Скупштини имали Одлуку о давању у закуп одн. на кориштење Јоци Стокић на
подручју стадиона, он је одустао од тога и сада је одлучио да је ово та локација која је повољна за ту
изградњу. Почетна цијена је 15 КМ/ m2.
Дискусије није било прешло се на гласање
Са 25 гласoва ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку о
начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет ул. Немањића)
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АД – 15. Актуелни час

Дискусије поводом актуелног часа није било.

Сједница закључена у 11:40.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.

ЗАПИСНИК ВОДИO
Срђан Благојевић, стручни сарадник
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