РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-8/2020
Датум: 31.07.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XLII СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 31.07.2020. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-8/2020 од 23.07.2020. 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.
Име и презиме
број

Политичка странка

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

2

ВЕДРАН ЂУРЂЕВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

3

ДРАГАН ИЛИНЧИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

4

МАРА ЛАЗИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

5

САША МАСЛИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

6

МИЛАН СИМИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

7

БЛАГОЈЕ СИМИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

8

МИРКО ЛУКИЋ

СДС-Српска Демократска странка

+

9

НИКОЛИНА ШКРБИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

10

БРАНО ГАЈИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

11

СИМО ВАРАДИНОВИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

12

ВЕЛИМИР АНДРИЋ

Народни демократски покрет

+

13

АНКА ТУТЊЕВИЋ

Народни демократски покрет

+

14

ЂОРЂЕ КЕРТИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИЛАН ИЛИНЧИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Самостални клуб одборника

+

18

РУЖА СТАНИШИЋ

Самостални клуб одборника

-

19

НЕДЕЉКО МИТРОВИЋ

Самостални клуб одборника

+

20

ЈОВО НЕДИЋ

Демократски народни савез

+

21

ХРВОЈЕ ШИМОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

22

МАРИЈАН ЈОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

23

МАРИЈАН ТУЊИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

24

САЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Социјалистичка партија

+

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

-

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

Дезинфекција руку на улазу у салу за сједнице
Обавезно кориштење личне заштитне опреме (маске) које су обезбијеђене за oдборнике и све
учеснике у раду сједнице
Физички размак 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 (23) за
пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске. Одборници Ружа
Станишић и Михајло Товирац су оправдано одсутни.
Поред одборника сједници присуствују: Блаженка Максимовић, секретар Скупштине општине,
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове, Слободан Стојић, начелник
Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите, Лепа Тривић, начелник Одјељења уа
општу управу, Јадранка Ђукић, начелник Службе за локални економски развој, Бобан Илинчић,
командир полицијске станице Шамац, и у току излагања треће тачке дневног реда Мирјана
Синадиновић инжињер архитектуре запослена у ''УРБИС ЦЕНТАР'' д.о.о. Бања Лука.
Сједници 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.
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 обавијестила Скупштину да ће начелник Општине Ђорђе Милићевић
бити одсутан, због раније преузетих обавеза поводом рјешавања проблема узрокованих блокадом
рачуна ЈП ''Водовод и Канализација''. Предсједник је потом предложила дневни ред по Сазивнику за
XLII редовну сједницу и исти прочитала. Затим је Предсједник СО предложила да се тачка број 2
предложеног дневног реда: ''Информација о активностима Начелника општине у периоду између
двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац'' скине са дневног реда будући да Начелник
општине не присуствује сједници, и упитала има ли додатних приједлога за измјене и допуне
предложеног дневног реда?
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
предложила је да се дневни ред допуни тачком: '' Приједлог Одлуке о начину и условима непосредне
замјене непокретности у својини Општине Шамац за непокретност у својини Миљић (Јово) Петра''.
Обзиром да процедура цијепања и све остале процедуре нису биле завршене до момента слања
скупштинског материјала одборницима, исти је припремљен пар дана након слања редовног
материјала, и упућен одборницима као допуна, те се стога предлаже уврштавање и ове тачке на
дневни ред сједнице. Будући да додатних приједлога није било, прешло се на гласање о предложеним
измјенама дневног реда. Одборник Ведран Ђурђевић одсутан приликом гласања.
Са 22 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се тачка 2. предложеног дневног реда по
сазивнику за XLII редовну сједницу СО Шамац скине са дневног реда.
Са 22 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се у дневни ред под тачком 15. подтачка в)
уврсти ''Приједлог Одлуке о начину и условима непосредне замјене непокретности у својини
Општине Шамац за непокретност у својини Миљић (Јово) Петра''
Предсједник Скупштине ставила је на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеним измјенама и допунама, којима се тачка број 2. скида са дневног реда, тако да тачка број
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3. постаје тачка број 2. и тако редом, закључно са тачком број 16. док се тачка број 15. допуњава
подтачком в).
Са 22 гласа ЗА, дакле једногласно усвојен је следећи
Д Н Е В Н И Р ЕД

1. Извод из записника са XLI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Приједлог одлуке о усвајању Платформе за мир и Плана активности за имплементацију
платформе за мир 2020-2022.
3. Приједлог одлуке о усвајању Нацрта Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског
насеља Шамац
4. Информација о проведеној јавној расправи и јавним презентацијама у вези Нацрта плана
парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље – Брчко
5. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској
2019/2020. години
6. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2019. години са
Планом кориштења средстава од водних накнада у 2020. години и извјештај о утрошку
средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе за 2019. годину
7. Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле незаразних
болести у 2019. години
8. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2019. години са упоредним
показатељима из 2018. године
9. Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине Шамац
у 2019. години
10. Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника права на
новчану помоћ у 2019. години
11. Информација о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о правима
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине
Шамац у 2019. години
12. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју
умрлих, рођених и вјенчаних у 2019. години
13. Информација о стању гробаља на подручју општине Шамац у 2019. години
14. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине
Шамац у 2019. години
15. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине
Шамац
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине
Шамац (локалитет Лугови)
в) Приједлог Одлуке о начину и условима непосредне замјене непокретности у својини
Општине Шамац за непокретност у својини Миљић (Јово) Петра
16. Актуелни час
•

Прије него што се прешло на разматрање тачака дневног реда Предсједник СО је
обавијестила одборнике да је од стране Врховног суда Републике Српске стигла пресуда
којом се Ревизија, коју је упутила Општина Шамац поводом пресуде Вишег привредног
суда у Бања Луци за Н.Б.С. Групу, одбија као неоснована.

Потом се прешло на разматрање тачака дневног реда.
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АД – 1. Извод из записника са XLI редовне сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника
са
XLI редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 30.06.2020. 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 XLI
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 30.06.2020. године, без примједби.
АД – 2. Приједлог одлуке о усвајању Платформе за мир и Плана активности за имплементацију
платформе за мир 2020-2022.
Одборник Мирко Лукић, испред Комисије за Статут и прописе
Обавјестио је Скупштину да је Комисија за Статут и прописе засједала дан раније, од пет
чланова било је присутно троје. Када је у питању Одлука о усвајању Платформе, један од чланова је
био против, одн. боље речено био је суздржан, из разлога што амстра да се процедурално ради о двије
Одлуке , и да је требало предложити доношење двије одлуке. Везано за садржај Платформе и План
активности, такође је имао своје мишљење да ова питања која се налазе у оба документа нису у
домену рада Скупштине општине, одн. општинских органа и да је то надлежност неких других
институција, те у том смислу сматрао је да Скупштина не би уопште требала да расправаља о овим
питањима.
Предсједник Комисије је потом обавјестио Скупштину да се телефонским путем консултовао
са члановима Комисије који нису били присутни на сједници Комисије, те да је усаглашен став, што
је и његов став као предсједника Комисије, да Одлука може да иде у процедуру и да не мијења ствар
да ли иде као једна или двије тачке дневног реда,с обзиром да чл.1 дефинише питање Платформе а
чл.2 дефинише питање Плана активности, тако да је јасно разлучено ово питање. По информацијама
које је Комисија имала приликом разматрања ове тачке, више од 70 општина у БиХ је већ усвојило
овакву Одлуку која је продукт сарадње са USAID-ом везано за пројекат ПРО-будућност. Наш
Начелник општине је почетком 2014. године упутио писмо намјере у смислу захтјева да се општина
укључи у овај пројекат, што подразумијева и усвајање Платформе и Плана активности. С обзиром на
питања која се налазе у Платформи и у Плану активности, мислим да, без обзира на став једног
чланова Комисије, питања која су овдје дефинисана нису питања која су ван оквира Скупштине, ради
се о изградњи мира, културном дијалогу, међусобном повјерењу, подизању свијести, о раду са
вјерским заједницама, владиним и невладиним организацијама што јесте у домену Скупштине. Нису
овдје питања искључиво безбједносног карактера и нека питања која су у домену виших нивоа
власти, Републике Српске или Федерације БиХ. Комисија сматра да су Одлука о усвајању Платформе
за мир и План активности у складу са позитивним законским прописима, те да их Скупштина треба
размотрити и усвојити.
Предсједник Скупштине Николина Шкрбић додаје, да усвајање Платформе за мир и Плана
активности даје значајну предност нашим удружењима и невладиним организацијама, вјерским
удружењима, удружењима жена и грађана приликом конкурисања на инфраструктурне пројекте које
конкурише овај пројекат ПРО- будућност. Сматра да нећемо ништа изгубити усвајањем, само ћемо
нашим грађанима и удруђењима пружити могућност да конкуришу и да имају одређену добробит од
тога.
Пошто није било пријављених за дискусију, приједлог Одлуке је дат на гласање.
Са 23 гласа ЗА , ниједан ПРОТИВ, ниједан СУЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о усвајању Платформе за мир и Плана активности за имплементацију платформе за мир 20202022.
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Предсједник Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић је потом предложила Скупштини
да, се тачка број 3. усвојеног дневног реда разматра накнадано, с обзиром да је обавјештена да ће
гости који треба да презентују материјал каснити. Одборници су се сложили са приједлогом.
Потом се прешло на разматрање тачке број 4. усвојеног дневног реда
АД – 4. Информација о проведеној јавној расправи и јавним презентацијама у вези Нацрта
плана парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље – Брчко
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је уводно образложење.
Истиче да је свима познато да је у октобру мјесецу прошле године био први Нацрт плана
парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље- Брчко. С обзиром да је било много примједби, чак и
Закључак са Скупштине које смо слали носиоцима израде и носиоцима припреме, те примједбе су
усвојене и дошло је до измјене Нацрта плана, због чега је организован други јавни увид у Нацрт
плана парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље- Брчко. Јавни увид на подручју општине
Шамац је почео 9. јула ове године, а завршио се 23. јула. 10. јула је била јавна расправа у Кино сали,
о чему је становништво општине било обавјештено. С обзиром на малу посјећеност, и с обзиром да
се овај план доноси по скраћеном поступку, Одјељење за просторно уређење је предложило да у
наредних неколико дана док траје јавни увид, Одјељење за просторно уређење дође у сваку мјесну
заједницу кроз које пролази аутопут, а то је 5 мјесних заједница, и одржи презентацију како би се
становништво што је могуће боље и детаљније упознало са комплетном трасом аутопута и гасовода
који пролази кроз нашу општину. Један од основних уочених проблема у овом другом Нацрту
парцелације је непостојање прикључка на подручју општине Шамац, што није био случај у
претходном Нацрту плана. С тим у вези, реаговали смо према Министарству, Начелник и ја смо
прије 10-ак дана били на састанку са гђом Сребренком Голић, министром за просторно уређење и г.
Ђорђом Поповић, министром за саобраћај и везе, и добили смо апсолутну подршку у смислу да се
тај прикључак који је првобитно био планиран, поново пројектује на подручју општине Шамац,
тачније на регионалном путу према Градачцу. По нашим информацијама, о томе је било расправе
јуче на сједници Владе РС, тако да очекујемо позитивно рјешавање тог проблема.
Наглашава да се пред одборницима налази Информација у којој је детаљно објашњено шта је
то све проведено у претходним данима када су одржаване јавне презентације. Истиче да су се све
мјесне заједнице кроз које пролази аутопут у великој мјери одазвале, те је на јавним презентацијама
било свеукупно око 120 људи који су се детаљно упознали са комплетном трасом. МЗ Горња
Слатина је покренула петицију за враћање тог прикључка на подручје општине Шамац, а МЗ Гајеви,
МЗ Корница, и МЗ Средња Слатина су испред мјесних заједница доставили приговоре у том
смислу. Поред тога, истакли су проблеме пресијецања аутопутем локалних саобраћајница, одн.
захтјеви да се остави комуникација на тим локалним саобраћајницама које служе локалном
становништву за бржу саобраћајну комуникацију.
У складу са свим, предлаже се Скупштини Закључак, који је приложен у скупштинском
материјалу и гласи:
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације о проведеној јавној расправи и јавним презентацијама
у вези са Нацртом плана парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље-Брчко
I
Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о проведеној јавној расправи у вези са Нацртом
плана парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље-Брчко одржаној дана 10.07.2020 године, у Кино
сали у Шамцу и јавним презентацијама у мјесним заједницама Обудовац 2, Горња Слатина, Средња
Слатина, Гајеви и Корница, одржаним у периоду 14.07-17.07.2020. године.
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II
Скупштина општине Шамац тражи од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и
екологију, Министарства саобраћаја и веза, ЈП „Аутопутеви РС“ и Института за грађевинарство ''ИГ''
Бања Лука да приликом израде коначног Плана парцелације за аутопут и гасовод Вукосавље - Брчко
узму у разматрање све примједбе и сугестије које су изнесене приликом одржавања јавне расправе и
јавних презентација, а посебно тражи да у коначном Плану парцелације буду усвојени приједлози
планских рјешења, а који се односе на:
-прикључак за Општину Шамац, како је то првобитно и било планирано
-саобраћајне комуникације на локалним саобраћајницама у оквиру насељених мијеста, кроз
која траса аутопута пролази
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''
С обзиром да је свима јасно, колико би био проблем да општина Шамац не добије тај прикључак на
аутопут, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове је замолила све
одборнике да усвоје предложени Закључак, како би се исти могао прослиједити надлежним
институцијама.
Дискусије није било.
Са 23 гласа ЗА Скупштина општине је донијела Закључак о прихватању Информације о
проведеној јавној расправи и јавним презентацијама у вези са Нацртом плана парцелације за аутопут
и гасовод Вукосавље-Брчко.
АД – 5. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2019/2020. години
Уводног излагања, као ни дискусије поводом ове тачке дневног реда није било, прешло се на
гласање.
Са 23 гласа ЗА, Скупштина општине донијела је Закључак о усвајању Извјештаја о
стипендирању студента и ученика на подручју општине Шамац у школској 2019/2020. години

АД - 6. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2019. години
са Планом кориштења средстава од водних накнада у 2020. години и извјештај о утрошку
средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
за 2019. годину
Уводног излагања није било, прешло се на дискусију.

Одборник Милан Симић се јавио за ријеч
Истиче прије свега, да се не ради о примједби него о питању, које се односи на утрошак ових
средстава за прошлу годину с обзиром да нисмо овакав план усвојили а конкретно се ради о утрошку
од око 54.000 КМ за насипање путева. По Закону о водама, средства од водних накнада се не могу
трошити за насипање путева, поготово ако их нисмо предвидјели планом за прошлу годину. Не
желим да ми било ко образлаже, зато што сте требали макар, поднијети захтјев Министарству за
промјену Плана утрошка тих средстава. Видим у Плану за ову годину, такође сте предвидјели 53.000
КМ за насипање путева. Није то по Закону, новац од водних накнада се троши искључиво по Закону о
водама. Има толеранције, поготово када се напише захтјев Министарству за прихватање Плана
утрошка, али немојте писати глупости. Нико вама никада неће одбити Ваш захтјев за прихватање
Плана за утрошак тих средстава, али немојте писати глупости. Примјер: ви сте од прихода од водних
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накнада 115.000 добили везано за водну накнаду за вађење материјала из водотокова, а 54.000 КМ сте
утрошили за насипање путева, наводно, мјесним заједницама кроз које се вози шљунак. То је ван
сваке памети, то никада нико није урадио. Истовремено, имате проблем са водоводом, дуг наслијеђен
питај Бога од када за водне накнаде, могли сте тражити од Министарства сагласност да новац од
водних накнада преусмјерите у неку сврху, по неком основу да се тих 54.000 КМ преусмјере у
водовод, да плате дио водних накнада па да им не блокирају рачун, па да не доведете грађане у
проблем. Поређења ради, по Програму за одржавање путева и насипање око 50.000 КМ се потроши
годишње за цијелу општину, а ви сте пола од водних накнада по основу вађења материјала из
водотокова утрошили на насипање путева које су извођачи радова дужни одржавати по уговору. Не
бих ово ни споменуо да није водовод у проблему. Ви добијате новац од водних накнада, Водовод
дужан водне накнаде а ви тим средствима насипате локалне путеве. Немојте ништа објашњавати све
је јасно.
Одборник Велимир Андрић
На почетку свог излагања истиче како је питање прикупљања и потрошње водних накнада
регулисано Законом. Једно питање ћу упутити, ако се не варам мислим да је упућен захтјев и да је
добијена сагласност на овај план утрошка средстава од Вода Српске? Не би дали сагласност да није
законито. Драго ми је да се бринете око Водовода г. Симићу, дуг за који је блокиран је настао из
вашег периода. Рачун је блокиран због водних накнада. Овај директор је платио сваку рату водних
накнада у износу 1.200 КМ за вријеме свог мандата, и платио је 40.000 КМ из претходног периода,
вашег мандата. Ваш директор није платио ниједну рату за осам година свог мандата. Репрограм који
је потписао није платио. Туже нас, и у опасности је овај град да остане без воде због рада вашег
директора, и нису само водне накнаде, Водовод је у опасности и због електричне енергије. Плаћа се
струја редовно и опет репрограм из претходног периода. За порезе и доприносе плаћа се редовно у
свом мандату, и опет репрограм из претходног периода. Све ваше дугове плаћа и опет га блокирају за
те ваше дугове. Наплата за воду је била 23.000 КМ, данас је 45.000 КМ, 700 домаћинстава није
плаћало воду у Шамцу. Ако узмете паушал од 6,30 КМ, то је 50.000 КМ годишње, пута осам година
то је 400.000 КМ ненаплаћено. Могао је платити струју од тог износа. То је резултат вашег рада и зато
је Водовод блокиран. Да ли се овај износ средстава од водних накнада могао употријебити за то, па
зашто ви то нисте урадили и смањили дуг за вријеме вашег периода?
*због повреде реда на сједници Предсједник Скупштине изрекла је прву опомену одборнику Милану
Симићу
Одборник Велимир Андрић, наставља
Колико сте водних накнада наплатили за вријеме вашег периода? Колико је било 2016.
године? О томе треба причати. Шта ви хоћете да кажете, да не треба насипати макадамске путеве?
Треба их и више насипати. Питање утрошка водниих накнада је ријешено путем Закона. Јесу ли Воде
Српске дале сагласност? Јесу. Немамо шта више причати.
Одборник Милан Симић, реплика
Прво, за утрошак средстава за 2019. годину немате сагласност Министарства. Имате План
утрошка за ову годину, значи не причамо о истој ствари. Ваша прича г. Андрићу се своди на то као да
је и општина и водовод и све остало око вас настало 2016. године. Као да сви ви живите у неком
филму који је почео тек 2016. године. Да ли је коректно да ја сада причам од када Водовод није
платио струју? Од 1992. године до 2016. године Водовод није платио ни једног пфенинга струје, и
рачун водовода бива блокиран за 600-700.000 КМ 2016. године. Пардон, причам о 2008. години. Од
1992. до 2008. године ни један рачун за струју није био плаћен. Те године почињу заврзламе са
блокирањем рачуна и за водне накнаде и за све остало. Није општина почела функционисати од када
сте ви дошли 2016. године. Огромно дуговање је било и прије тога, па није свијет настао од када сте
ви дошли. Испада да није ни општина постојала док ви нисте дошли, ништа није било овдје док ви
нисте дошли. Ја причам о утрошку средстава за прошлу годину. Ви сте имали одобрење министарства
за прошлу годину, у том плану, ја га имам овдје, нема ових средстава. Није то неки износ, али варате
одборнике. Та средства нису планирана, ви промијените без ичије сагласности, умјесто тамо
потрошите овамо, о томе говорим а боље да сте уплатили у водовод. Овај трансфер између Водовода
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и Владе одн. Вода Српске смо ми направили да добијају 40.000 КМ мјесечно за одржавање пумпних
станица, уговор из 2012,2013,2014. године, ви сте га продужили 2018. године, и то је рађено у ту
сврху. Према томе, причате напамет, без икаквих аргумената са циљем обмањивања јавности.
Одборник Велимир Андрић, криви навод
Свијет није настао прије 2016. године, дуг јесте, и у општини и у водоводу. Од 2017. до данас,
ако уземете тај период нема дуга. Више је средстава враћено, плаћано је редовно и враћено је из
вашег периода. То су тачни, егзактни подаци. То што ви нећете да вјерујете у то, и не морате. Хоћете
да поткријепимо подацима, сваком одборнику и народу, јесте ли спремни за то? Ја јесам, то ћемо и да
урадимо, па да видимо од када је настао дуг...
*Предсједник Скупштине Николина Шкрбић је упозорила одборника Милана Симића да се
придржава реда на сједници, те да усљед већ двије изречене опомене као сљедећу мјера може се
изрећи удаљење са сједнице.
Одборник Велимир Андрић, наставља
...доћи ћемо онда до податка да је 2014. године дуг износио 140.000 КМ а приликом
преузимања власти 220.000 КМ. Када то узмете мјесечно, пута 4 године видите да ништа није
плаћано. Ви сте покренули питање водовода, то уопште није тачка дневног реда, то ће можда бити
нека следећа тачка дневног реда. Питање водних накнада, и да се то усмјери у санирање Водовода,
слажем се ако може законски, зашто нисте урадили то? *не разумије се* наравно нисте ни добијали,
оно што сте добили то су била значајно мања средства, а била су значајно мања зато што нисте
наплаћивали ископ шљунка, ове године 115.000 КМ , прошле године 66.000 КМ, а ако причамо о
2016. године чини ми се 14.000 КМ у једном моменту. Од 14 хиљада до 115 хиљада, то су подаци.
Немам ја о чему да причам са вама. Господине Симићу, ја сам много тога у животу прошао, много
тога сам прочитао, ви говорите о свом искуству, ја ћу говорити о свом искуству. Ја ваше животно
искуство никада не бих пожелио.
Предсједник Скупштине Николина Шкрбић је замолила све одборника да се придржавају
дневног реда, те је истакла да је по Програму рада Скупштине општине у септембру једна од тачака
дневног реда Информација о пословању Водовода, те да ће сви одборници имати прилику да
дискутују на ту тему.
Одборник Ведран Ђурђевић
Најприје, обраћајући се предсједници Скупштине, истиче да се није смјела дозволити оваква
дискусија колеге Андрића о животним искуствима, и шта би ко коме пожелио. Даље, обраћајући се
Велимиру Андрићу, каже како је износио неке податке, сада 14, сада 115 хиљада те упитао има ли он
те податке или прича из главе? Ако имате податке, параметре онда то изнесете и кажете по овом и
овом извјештају. Сада ми да причамо када је дуг за струју настао, колико је наплаћено за ископ
шљунка, за шта се дају средства која се прикупљају од ископа шљунка... то су ствари о којима се
овдје не дискутује ако немамо тачне параметре. Колега Милан Симић је дискутовао о Извјештају о
наплати средстава по основу водних накнада. Ви причате о 14 хиљада, 115 хиљада, 400 хиљада
наплате. У шта су давана средства након повећања прихода од наплате воде? Знате ли ви колико
имате запослених у Водоводу? Знате ли да примате без конкурса? Знате ли да истјерују из
канцеларије један другога?
На упозорење Предсједника Скупштине да се придржава тачке дневног реда, одборник Ведран
Ђурђевић одговара да се држи тачке дневног реда, те да је ово реплика на дискусију одборника
Андрића, који је почео причати о струји, па се стигло до 1992. године. За шта се троше средства која
се прикупљају од водних накнада? Да плаћате оно што стижете, и причате како позитивно послујете,
враћате неке старије дугове. Шта се то плаћа? Ако немате папира, података, цифара, немојте да
причамо напамет. Ако причамо, дајте да причамо о ономе о чему нешто знамо. Знате ли колико има
запослених у Водоводу? Колико је повећан број запослених од 2016. године? Знате ли колико је
незаконито незапослених, без конкурса у јавно предузеће? Знате ли то?
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*Предсједник Скупштине Николина Шкрбић је још једанпут замолила све одборника, да се
придржавају тачке дневног реда, те да се о свему овоме може причати у септембру када тема буде
Водовод. На констатацију одборника Ђурђевића, да је све до њега пустила да се прича о Водоводу,
предсједник Шкрбић одговара да је г. Милан Симић први започео причу о блокади рачуна Водовода
те на тај начин покренуо дискусију.
Одборник Ведран Ђурђевић, наставља
Ја само молим, ако се износе подаци, да се износе подаци или из скупштинског материјала,
или подаци који су одборницима предочени. Није у реду да се хвали пословање Водовода, да се
износе неке цифре које у овом тренутку нама нису доступне. Зато кажем, те претпоставке колико је
када, и чега наплаћено то није овдје пред нама, и због тога сам рекао да није ни требала ићи расправа
у том правцу. Ако је већ кренула, онда можемо ићи назад за струју, и не може се рећи од 2016. године
на овамо, шта је било од 1992. до 2008. године? Јесте ли ви сигурни да је онај ко је дошао 2008.
године затекао стање дуга нула према добављачима? Знате ли то? Немојте да причамо о
претпоставкама. Што то нисте поменули? Ви причате о 2016. години на овамо. Значи не ваља нико,
само ви ваљате. Сада ја вама кажем, дајте нам папире па када будемо причали о пословању Водовода
тада ћемо имати шта рећи.
Потом, одборник Ђурђевић је затражио, обраћајући се предсједнку Скупштине, да се када се
буде планирала тачка о пословању Водовода, достави списак запослених гдје су објављени конкурси
за запослење у јавном предузећу. Тражим да се Информација о пословању предузећа допуни, обзиром
да су то приливи и одливи, да се види колико је од 2016. године варирао број радника, и у којим
Службеним гласницима, или дневним новинама су објављени конкурси за запослење у Водоводу?
Предсједник Скупштине одговара да ће на сједници бити присутан директор Водовода, па ће
моћи добити одговор на питање.
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове
Везано за Извјештај, наглашава да је рађен уз сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, одн. Вода Српске и уз финансијски извјештај Одјељења за финансије
општине Шамац. Тачно је да смо сагласност добили од Вода Српске. Комплетан Извјештај, прије
него што је дошао овдје да буде предмет расправе, је ишао у Воде Српске на њихово одобравање,
заједно са планом утрошка за 2020. годину. Што се тиче конкретно, упоредних података, 2018. године
водне накнаде су биле око 152.000 КМ, толико је и потрошено средстава. 2019. године та средства су
повећана, те износе 200.000 КМ расходи а 201.000 КМ приходи, значи на рачуну је остало негдје око
2.675 КМ. Тачно је да су све ставке по основу средстава расподјеле углавном, приближно исте као и
прошле године, једино ставка: ''накнада за извађени материјал из водотока'' је знатно већа за неких
47-50.000 КМ у односу на прошлу годину, и није измишљање податка да је прошле године било
66.666 КМ, узмите овај Извјештај од прошле године и тачно стоји да је приход од накнада за извађени
материјал из водотока био 66.666 КМ, а у 2019. години је то 115.000 КМ, како стоји овјде. Нису
нагађања, то су прави подаци.
Одборник Милан Симић, криви навод
Обраћајући се г. Недићу, истиче да уопште није приговорио подацима, чак је и понио
Извјештај од прошле године, гдје се види да Планом нису предвиђена средства за насипање путева.
Значи, у прошлогодишњем Извјештају је уједно урађен и План на који је Министарство дало
сагласност, а ту нема насипања путева. О томе причам. У овом Извјештају имате Извјештај о утрошку
средстава , по Плану из прошле године, у коме нама насипања путева. Ово што сте добили сагласност
Министарства на План утрошка средстава за ову годину, и нека сте добили немам ништа против.
Никада Министарство ни једној локалној заједници неће одбити нешто, ако види да има неког резона.
Локална зајеница одређује приоритете, али немојте писати глупости да би вам људи дали одобрења.
Немојте писати свашта. О томе причам, нико није рекао да нису тачни подаци, ја имам све те податке.
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове
Још једанпут понавља, овај Извјештај овакав какав је упућен је Водама Српске. Тачно је да
прошле године у План утрошка није укључено насипање путева, али План утрошка се може временом
9

мијењати у току године. План утрошка средства за 2020. годину, с обзиром да су повећани приходи,
одмах смо проширили средства која требамо потрошити на шире активности. Чим је већи приход,
одмах ширимо активности да потрошимо средства, да нам не стоје на рачуну.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 15 гласова ЗА, 8 ПРОТИВ Скупштина општине донијела је Закључак o усвајању
Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2019. години са Планом
коришћења средстава од водних накнада у 2020. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде
за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину

Потом, прешло се на разматрање претходно помјерене тачке број 3. усвојеног дневног реда, с
обзиром да су се стекли услови за излагање материјала од стране представника Урбис Центра из Бања
Луке.
АД- 3. Приједлог одлуке о усвајању Нацрта Урбанистичког плана за шире урбано подручје
градског насеља Шамац
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је уводно образложење.
У уводном излагању истиче да је законска обавеза израда Урбанистичког плана по
смјерницама које је дао Просторни план. С обзиром да смо, након усвајања Одлуке о приступању
изради Урбанистичког плана провели све потребне законске процедуре, стручне расправе и све
остало што је било потребно, припремљен је Нацрт Урбанистичког плана за шире урбано подручје
градског насеља Шамац. Напомиње да су одборници добили Одлуку у скупштинском материјалу, као
и комплетан Урбанистички план на ЦД-у у електронском облику. Потом је ријеч препустила Мирјани
Синадиновић, инжињеру архитектуре у ''УРБИС ЦЕНТАР'' д.о.о. Бања Лука, који су носиоци израде
овог документа.
Услиједила је презентација Нацрта Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског
насеља Шамац, уз видео материјал представљен одборницима на видео пројектору.
Мирјана Синадиновић инжињер архитектуре запослена у ''УРБИС ЦЕНТАР'' д.о.о. Бања Лука.
На почетку истиче да ће у кратким цртама презентовати планска рјешења која су у фази
нацрта и која се односе на овај документ. У претходном периоду, у складу са Законом прописаним
процедурама испоштоване су све процедуре које преходе изради Нацрта, преднацрт, теренске
активности, прикупљање података од надлежних комуналних организација и јавних институција, као
и грађанства, с обзиром да је Одјељење вршило и јавну објаву и тражило да се грађанство изјасни
уколико има неких планских елемената који би били потребни да се уврсте на овом нивоу планирања.
Радни тим је мултидисциплинаран, састављен од више инжињера. Истиче да су одборници добили
Нацрт плана, и текстуални и графички дио те да су се могли упознати са истим. Што се тиче Одлуке,
она је два пута допуњавана и мијењана, с обзиром да се републички урбанистички инспектор
укључио активно у праћење процедуре израде овог планског документа па је Одјељење више пута
морало усаглашавати неке ствари.
Подручје за које треба да се ради Урбанистички план дефинисано је кроз Просторни план, оно
је оквирно површине 653,8 ha, у графичким прилозима ће се видјети који је то уствари простор. На
карти, црвеном линијом је представљена граница општине Шамац , десно је ентитетска граница.
Плавом линијом је представљен обухват Урбанистичког плана, док је зеленом линијом предствљен
обухват Урбанистичког плана који је важио у претходном периоду, а који је општина донијела 1980.
године. Видимо да нам се урбано подручје сада проширује на насеља Тишину и Српску Тишину, као
и на избјегличко насеље Јасеник. Дио који иде према мосту и Сави је изузет, обзиром да није ни дио
општине ни ентитета.
Кроз Просторни план Републике Српске који је рађен за плански период до 2025. године
општина Шамац је третирана и дато јој је једно значајно мјесто, с обзиром да је то једна од двије
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општине која има могућност да на својој територији, и то чак на урбаном подручју формира једну
мултимодалну тачку, одн. на урбаном подручју имамо могућност везивања три вида саобраћаја,
друмски, жељезнички и водни саобраћај. То је врло битна ствар, која се на жалост тренутно не
користи на адекватан начин, али се надамо да ће у планском периоду та погодност доћи до изражаја.
На видео материјалу приказан је извод из Просторног плана општине гдје је црвеном бојом
маркирано урбано подручје, ужи урбани дио гдје је формиран градски центар и ово што је доживјело
проширење обухвата у јужној и западној зони. Приказан је потом извод из Урбанистичког плана који
је претходно био важећи и који је рађен за урбано подручје, гдје се види да је комплетан дио јужно од
пруге планиран за ширење привредне зоне, као и простор на потезу званом Дуга гдје је у постојећем
стању Лука, предвиђен је за развој лучке и комплетне привреде, тако да у јужном и источном дијелу
планиране су велике површине за развој привреде, што је у том моменту било препознато као
преовлађујућа дјелатност коју општина Шамац треба имати. Највећу експанзију Шамац је доживио
изградњом пруге Шамац-Сарајево, као и Луке, у том моменту, и по броју становника и по свим
осталим карактеристикама Шамац је имао значајан раст.
Такође, на сладју се види да је била планирана једна саобраћајна петља у дијелу гдје сада
имамо раскрсницу гдје се одваја пут у Шамац и магистрални пут, и такође регионални пут у
садашњем стању планиран је да се измјести у зону насипа ван насеља, гдје би се насип уједно
искористио као један елемент пута, и све значајне инфраструктурне елементе које овјде видите који
дефинишу само формирање урбане матрице унутар градског подручја. Што се тиче анализе
постојећег стања ми смо то детаљно радили на терену, овјде су приказане карте, маркиране су
различите намјене, и можемо видјети да нам у јужном дијелу доминира пољопривредно земљиште, и
у билансу можемо констатовати да нам око 40% обухвата Урбанистичког плана је заправо
пољопривредно земљиште које се користи на различите начине углавном као оранице. Може се
констатовати, да оно што је дефинисано кроз Просторни план као урбано подручје у планском
периоду до 2033. године мало предимензионирано, и да, иако Шамац дјелује као осмишљена
урбанизована цјелина, по овим подацима испада да је то претежно пољопривредно подручје.
Што се тиче осталих индикатора за развој, овдје смо узели анализу броја становника јер се
заправо за становнике и раде планови, за оне који су у овом моменту становици и за неке будуће
становнике. Сликовито је приказана табела, гдје се може пратити из периода од 1948. године до 2013.
године када је био последњи попис како се кретао број становника у оквиру урбаног подручја.
Видимо да је овом периоду седамдесетих када је дошло до експанзије развоја града, био и највећи
број становника преко шест хиљада у урбаном подручју, и растао до 1981. године и 1991. на 7.600
становника. Оно што је у овом моменту забрињавајуће је драстичан пад броја становника који имамо
на попису из 2013. године, гдје по званичним подацима је евидентирано 5.324 становника. Оно што
смо ми кроз планерски рад на терену утврдили, да постоји значајан дефицит у стамбеном фонду око
250 стамбених јединица, с тим да је мало незгодно процјењивати, у тим индивидуалним стамбеним
објектима увијек имамо већи број стамбених јединица и могућност смјештаја више породица од онога
како се то користи, гдје се углавном просјечно у индивидуалним стамбеним објектима користи по
једна стмабена јединица одн. живи по једно домаћинство.
Потом је приказано земљиште које се користи као пољопривредно, и које преовладава, и за
које ће се у планском периоду кроз документе и регулационе плнове у складу са тенденцијама
ширења насеља, формирати нове цјелине за ширење градског насеља. Што се тиче саобраћаја,
издвојена је саобраћајна матрица од постојећих саобраћајница према ранговима који су дефинисани
законским и подзаконским актима. Од значајних саобраћајница имамо магистрални пут, затим два
регионална пута, те низ примарних, секундарних и локалних саобраћајница унутар самог насеља. За
потребе планских рјешења рађено је и бројање саобраћаја на 15 карактеристичних тачака у граду гдје
су се добили подаци који су били индикатори за даљи развој и постављање хијерархије у том
саобраћајном смислу, хијерархије саобраћајница. Такође, анализирана је и хидротехничка,
електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура, и што се тиче гријања може се
констатовати само да градски топлификациони систем није у функцији, топлана која је некада била
позиционирана у зони ...*не разумије се*... приватизована и није у функцији. Такође, комплетне
инсталације су ван функције па се може констатовати да у Шамцу не постоји систем даљинског
гријања.
Након израде преднацрта и доставе, Одјељење за просторно уређење је организовало стручну
расправу којој су присуствовали чланови Савјета за праћење израде Урбанистичког плана Шамца, и
представници јавних комуналних предузећа и јавних институција, и заиста су, на моје велико
задовољство узели велико учешће у анализи планских елемената које смо ми представили у
преднацрту, и доставили су неке сугестије, а било је и премједби, и тада на стручној расправи а
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такође су и у писаном облику доставили све те примједбе, сугестије и виђења како они виде да би
неке ствари требале да се ријеше. Ми смо у периоду између преднацрта и нацрта размотрили све што
је пристигло, највећи дио сугестија смо уврстили у планска рјешења, и формирали нацрт усаглашен
са представницима Одјељења који сте ви добили на ЦД-у и могли сте се упознати са планским
рјешењима. Оно што су биле неке од примједби, углавном се односе на саобраћајна рјешења, на
третман простора Луке и залеђа Луке, и такође што се тиче регионалног путног правца који води горе
сјеверозападно према Пруду, гдје је била једна од примједби пошто смо ми били задржали постојеће
стање, нисмо третирали изградњеу нове саобраћајнице у зони насипа, те смо прихватили ту
примједбу и видјећете кроз план саобраћаја она је јасно дефинисана да се нађе у тој зони. Такође,
једна од примједби се односила на проширење обухвата у источној зони према ријеци Босни и
планирање насипа који би се спојио са постојећим насипом који је изграђен већ око града и доле
према Модричи са потојећим и планираним насипима. Ми обухват Урбанистичког плана не можемо
мијењати сада, могла би се радити измјена да се опет иде на Скупштину и да се све враћа пар корака
уназад што сматрам да није неопходно, с обзиром да је тај насип већ приказан био је у преднацрту,
није био довољно маркиран па се није могао идентификовати на адекватан начин. Насип је такође
третиран и у Просторном плану општине као један од планираних елемента инфраструктуре, тако да
без обзира што један дио тог насипа јесте ван обухвата плана други дио је по рубу обухвата, сматрамо
да нема потребе за измјенама обухвата да би се тај насип уврстио као елемент који треба да се нађе у
овом планском документу.
Од неких битних промјена које имамо овдје, планираних саобраћајница која је тражена да се
да у овој зони кроз пољопривредно земљиште и овај дио јужно од пруге, међутим ту је напросто
било немогуће планирати саобраћајницу са свим потребним елементима имајући у виду да нам је
пруга константно уз магистрални пут, те једноставно нисмо могли формирати прелаз укрштање
саобраћаја друмског и жељезничког а да он буде у складу са правилима струке и са елементима
прописаним у Закону, тако да смо нашли повољно могуће мјесто доле јужно испод оне црвене пумпе
и дали смо могућност градње једне нове саобраћајнице која би саобраћај у шпицевима у љетном
периоду када долази до застоја због граничног прелаза, за путнике који настављају даље према
Брчком и Бијељини који би могли да избјегну ту дионицу магистралног пута која пролази кроз град, и
да се јужном страном кроз насеље Тишину укључе на регионални пут. Оно што је још битно, од тих
инфраструктурних планираних коридора је крак гасовода која се налази овамо у источном дијелу која
се спаја на планирани крак јужног тока који пролази јужном границом општине уз планирану трасу
аутопута. У зони Луке задржан је тај простор, и намјена је лучка привреда, Лука као битна
саобраћајна тачка, тако да кажемо коју би у неком будућем периоду требало ставити у функцију , као
и зона према граничном прелазу која је препозната као атрактиван простор за ширење привредне зоне
и градњу објеката из групе терцијарних дјелатности и мале привреде.
Што с тиче стамбених зона, поред централне градске зоне Шамца, препозната су још два
насеља у оквиру којих би се могли формирати мини центри који би задовољавали потребе
становника, и то је значи у овој зони гдје се већ почео формирати тај центар у насељу Српска
Тишина, гдје је већ изграђена Српска Православна Црква, спортски терени и сл. У тој зони смо, с
обзиром на већ прилично попуњене капацитете постојећих гробаља у граду, и овог новог гробља уз
канал Жандрак, планирали још једну зону за формирање гробља које би задовољавало потребе тог
дијела ван ужег урбаног подручја. Такође, изградњом насипа у овом западном дијелу, ослободиће се
велике површине и оспособиће се за претварање у грађевинско земљиште без посебне опасности од
поплава, око тог подручја избјегличког насеља Јасеник, тако да с обзиром да је то врло атрактивна
зона у непосредној близини магистралног пута, а такође и центра Шамца. То је препознато као врло
занимљив простор за будуће ширење града, али уз услов да се приступи изради насипа.
Потом је приказана карта која приказује распоред привредних зона, и оно што смо добили
кроз планске параметре гдје имамо најзначајније повећање површина предвиђених за ширење
индивидуалних стамбених насеља, индустријских производних зона и осталох зона пословања.
Тематска карта која приказује план саобраћајне инфраструктуре , у јужном дијелу та
планирана саобраћајница о којој се говорило.
Приказане су потом и карте хидротехничке инфраструктуре, електроенергетске, као и план
топлификације и гасификације гдје је предвиђено да се у планском периоду поново успостави и врати
систем градског гријања са градњом новог објекта топлане у непосредној близини постојеће на
градском грађевинском земљишту, као и главне мјерне станице за плнирани гасовод.
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Дискусије није било, приступило се гласању. (Приликом гласања у сали присутан 21
одборник, Саша Маслић и Милан Симић одсутни)
Са 21 гласом ЗА Скупштина општине донијела је Одлуку o утврђивању Нацрта
Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља Шамац
АД -7. Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2019. години
Уводног излагања није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање. (Приликом гласања у
сали присутно 22 одборника, Милан Симић одсутан)
Са 22 гласа ЗА , нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак o
усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2019. години
АД – 8. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2019. години са
упоредним показатељима из 2018. године
Командир Полицијске станице Шамац Бобан Илинчић присутан у сали. Уводног излагања
није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање. (Приликом гласања у сали присутна 22
одборника, Милан Симић одсутан)
Са 22 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
о прихватању Информације o стању безбједности на подручју општине Шамац у 2019. години са
упоредним показатељима из 2018. године

АД –9. Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине
Шамац у 2019. години
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је уводно
излагање.
Поред мјера које је Влада Републике Српске...*не разумије се*... и општина Шaмац на свом
подручју из године у годину, тако и 2018. године спроводи одређене активности за повећење и
одржавање постојећег броја запослених. Прије свега то се односи на резервисање средстава у буџету
општине Шамац у висини од 50.000 КМ за исплату субвенција за запошљавање, набавку опреме и
стандардизацију у производњи. По том основу смо у 2019. години одобрили 38.500 КМ. Према
званичним подацима Министарства финансија, одн. Пореске управе РС број запослених по општини
запослења у 2019. год. био 2200 у односу на 2121 у 2018. години. По општини предузећа број
запослених одн. пријављених осигураника по евиденцији Пореске управе у 2018. години је био 1932,
а у 2019. години закључно са 31.12. износи 1984, што значи да биљежимо неки тренд повећања броја
пријављених одн. запослених радника на подручју општине Шамац. Што се тиче броја регистрованих
предузетника у Одјељењу, ту биљежимо један благи пад, број предузетника у 2018. години је био 250,
а у 2019. години 239. Овај податак желим да оправдам измјенам и допунама Закона о занатској и
предузетничкој дјелатности који је услиједио у октобру мјесецу прошле године, по ком основу сви
наши предузетници који региструју своју пословну јединицу, не могу више регистровати своју
пословну јединицу у мјесту гдје отварају ту пословну јединицу него у свом сједишту, и нама као
општини гдје је смјештена та нова отворена пословна јединица факитчки само прослиједе рјешење да
нас обавијесте о регистрацији нове пословне јединице. Тај податак, вјерујем да сада номинално
представља смањење, али што се тиче пословне активности вјерујем да није дошло до смањења
пословних активности с обзиром да смо у овај Извјештај укључили и анализу укупних прихода
наших привредних субјеката на подручју општине Шамац. По званичном извјештају из АПИФ-а
укупан приход наших пословних субјеката регистрованих на подручју општине Шамац у 2019.
износи 113.719.047 КМ док су у 2018. год. износили 99.314.958 КМ. Значи да је укпна пословна
активност, одн. укупан пословни приход повећан у 2019. за неких 14.404.089 КМ или 14,5%. Што се
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тиче повећања укупних прихода, може се рећи да је првенствено повећање видљиво у подручју
прерађивачке индустрије гдје је укупан приход у 2018. год. износио 40.133.906 КМ и повећан је у
2019. години на 49.399.580 КМ. Затим у подручју пољопривреде приход је повећан, у 2018. год. са
15.021.184 КМ на 17.316.134 КМ у 2019. години, и једно благо повећање у области трговине и
поправке моторних возила са 16.052.357 КМ на 16.695.197 КМ. Што се тиче плана, одн. мјера које
предвиђамо да урадимо у наредном периоду у овој 2020. години, ми см практично на неки начин и
хитно реаговали на ублажавање мјера које су се десиле код нас појавом пандемије вируса Корона. Ми
смо хитно реаговали, донијели смо Правилник по коме смо резервисали средства у буџету од 60.000
КМ и планирали их за одржавање постојећег броја запослених. Циљ нам је био да свим нашим
привредним субјектима који нису могли да раде и обављају своју дјелатност, чија је дјелатност била
забрањена одлукама Штаба за ванредне ситуције, а нису одјављивали своју дјелатност и нису
отпуштали раднике , имали су право да се јаве за подстицајна средства. По том основу смо анимирали
наше привреднике да се јављају, запримили смо и обрадили 138 захтјева, позитивно ријешили 123,
одобрили исплату 54.600 КМ и закључно са половином јула мјесеца већ и исплатили та средства.
Одборник Велимир Андрић
Прије свега жели да похвали труд да се дође до дадатних података о пословнм активностима,
привредним активностима на подручју општине Шамац, и као резултат тога имамо податак из
АПИФ-а који показује тренд пословне активности на подручју општине Шамац. Оно што охрабрује, и
даје једну нову слику у односу на оно што смо сви ми заједно овдје стекли, а стекли смо, с обзиром да
је у претходном периоду један број трговачких центара у већем обиму долазе на подручје општине
Шамац, онда се у једном моменту стекао утисак да само трговачки центри раде, да је трговина та која
је носилац привредне активности на подручју општине Шамац. Званични подаци АПИФ-а показују
другачије, и овдје имамо податак да је у највећој мјери прерађивачка индустрија носилац привредне
активности на подручју општине Шамац, затим пољопривреда, шумарство и риболов, па тек онда
трговина. Посебно ме охрабрује да је у прошлој 2019. години прерађивачка индустрија имала раст,
као и подручје пољопривреде и шумарства. Ово је посебно важно ако пратимо званичне информације
да је у 2019. год. у Републици Српској био пад индустријске производње од 11,6% , од тога највећи
пад је био у прерађивачкој индустрији од 16,4% тако да се тај тренд који је био забиљежен у РС није
се одразио на подручје општине Шамац, то су охрабрујући подаци. Стање трговине је ту негдје на
истом нвоу као и у 2018. години, то иде у добром правцу али ево, као и сваки пут, тражим да се
додатне активности у складу са овим, са ситуацијом око пандемије да се искористи оно што се може
искористити у овом моменту и да се та привредна активност у 2020. години задржи, то је основни
циљ а затим и да се повећа. С тим у вези, желим да похвалим ову активност, једна од ријетких
локалних заједница која својим привредницима има их пет или шест у РС, која је у складу са својим
могућностима резервисала и исплатила средства за мере очувања привреде. Константан раст броја
запослених, без обзира колико он био, тенденција је и закључак наш и са ранијих извјштаја, па и када
смо говорили о буџету, и видим да у том смјеру иде. Пуна подршка овој Информацији, уз једну
сугестију која је у складу са ситуацијом у којој се сада налазимо, да покушамо наћи додатне мјера
како би барем покушали сачувати оно што сада имамо јер 2020. година треба да буде у том смјеру.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање. (у сали присутно свих 23 одборника)
Са 15 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 8 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације o стању у привреди са показатељима запослености на подручју
општине Шамац у 2019. години
АД - 10. Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника
права на новчану помоћ у 2019. години
Предсједник Скупштине општине Николина Шкрбић је поводом ове тачке дала краће
образложење. Истакла да одборници требају узети у обзир препоруке Савјета за борачка и социјална
питања СО Шамац, усвојене на 4.сједници Савјета која је одржана 30.07.2020. године, а које су
садржане у записнику са сједнице који је подјељен свим одборницима прије почетка сједнице. Такође
предсједник СО Шамац је истакла да су препоруке Савјета конструктивне и корисне, те да их треба
усвојити скупа са Информацијом.
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Уводног излагања, као ни дискусије није било, приступило се гласању. (Одборник Анка
Тутњевић, се уздржала од гласања поводом ове тачке због сукоба интереса, будући да обавља
функцију директора Центра за социјални рад.)
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених категорија лицакорисника права на новчану помоћ у 2019. години, са препорукама Савјета за борачка и социјална
питања са 4. сједнице одржане 30.07.2020.
АД – 11. Информација о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине
Шамац у 2019. години
Предсједник Скупштине општине Николина Шкрбић је поводом ове тачке дала краће
образложење. Истакла да одборници требају узети у обзир препоруке Савјета за борачка и социјална
питања СО Шамац, усвојене на 4.сједници Савјета која је одржана 30.07.2020. године, а које су
садржане у записнику са сједнице који је подјељен свим одборницима прије почетка сједнице, те
предлаже да се исте усвоје скупа с Информацијом.
Уводног излагања није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање. (Приликом гласања у
сали присутнo 22 одборника, Ведран Ђурђевић одсутан)
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о остваривању права одређених категорија у складу са Законом
о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата
Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац у
2019. години, са препорукама Савјета за борачка и социјална питања са 4. сједнице одржане
30.07.2020.

АД – 12. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју
умрлих, рођених и вјенчаних у 2019. години,
Уводног излагања није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање. (Приликом гласања у
сали присутнo 22 одборника, Ведран Ђурђевић одсутан)

Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације o демографском стању на подручју општине Шамац са
подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2019. години

АД – 13. Информација о стању гробаља на подручју општине Шамац у 2019. години
Уводног излагања није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање. (Приликом гласања у
сали присутнo 22 одборника, Ведран Ђурђевић одсутан)
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о стању гробаља на подручју општине Шамац у 2019. Години
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АД – 14. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју
општине Шамац у 2019. години
Уводног излагања није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање. (Приликом гласања у
сали присутно свих 23 одборника)
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине Шамац у 2019. години
АД – 15. Имовинско правни односи
а. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине
Шамац
Уводног излагања није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац

б. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине
Шамац (локалитет Лугови)
Уводног излагања није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Лугови)
в. Приједлог Одлуке о начину и условима непосредне замјене непокретности у својини
Општине Шамац за непокретност у својини Миљић (Јово) Петра
Уводног излагања није било, као ни дискусије. Прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку
о начину и условима непосредне замјене непокретности у својини Општине Шамац за непокретност у
својини Миљић (Јово) Петра

АД – 16. Актуелни час
Одборник Ведран Ђурђевић поставио је следећа питања:
1. Као одборник СО Шамац обавијештен је да је Врховни суд Републике Српске укинуо пресуду
Окружног суда којом је укинуто рјешење којим је Војиславу Лујићу дато на кориштење 260
дунума земље. Даље подсјећа, овдје је проведен поступак којим је донесено рјешење на које је
Министарство дало сагласност, општина се жалила и поднијела тужбу управном суду. Суд је
донио пресуду којом је укинуо рјешење , онда је по захтјеву за заштиту законитости укинута
пресуда суда и предмет враћен у стање у којем је био. Оно што је проблем за ову општину је
сваки дан којим се подносилац не уведе у посјед , то ствара нову штету за коју ће на крају
бити крива ова општина. Пошто су овдје чланови Кабинета, нема начелника, замилио је да се
о томе води рачуна, обзиром да њему иде у прилог да се он што касније уведе у посјед,
обзиром да сваки дан неувођења у посјед може нас тужити за накнаду штете. То су ствари које
је Врховни суд ријешио у меритуму, и сада треба та судска пресуда да се проведе, уствари то
рјешење којим је њему додјељена земља.
2. Друго питање упућено је Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Одборник Ђурђевић истиче проблем паса луталица, чопор од 10-12 паса за које претпоставља
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да их је неко оставио у Шамцу, обзиром да их никада није било толико. С тим у вези замолио
је, као грађанин и родитељ, да се што прије ангажује служба која би уклонила псе, обзиром да
представљају опасност по људе, нарочито дјецу.
3. Питање се односи на начин како ће се регулисати издавање билборда који су у власништву
општине Шамац за локалне изборе, обзиром да су локални избори расписани. Да ли ће то ићи
на начин јавног позива за достављање понуда, да ли ће бити директни споразум? Истиче да
сматра, како свака странка која учествује на изборима треба бити обавјештена о начину
издавања билборда.
4. Питање се односи на акцију ''За љепши Шамац''. Одборник истиче проблем улице у насељу
Немањића, улица Немањића IX, задња улица када се иде из града са лијеве стране, прије
фирме ''Аутосервис''. Та улица је асфалтирана једним дијелом, до задње куће, која је игром
случаја кућа његових родитеља. Проблем је што је шибље израсло. У исто вријеме фирма
''Аутосервис'' је барем 10 пута упозоравана од стране Комуналне полиције и она је извршила
све што је могла да се то сведе у неке оквире који одговарају граду. С тим у вези замолио је
надлежно Одјељење, нарочито имајући у виду да фирма ''Слободна Зона'' д.о.о. од недавно има
таруп, да општина уреди те површине.
5. Питање се, такође, односи на акцију ''За љепши Шамац'', а тиче се некретнине која се налази у
новом насељу након стамбене зграде, гдје је израстао читав ред амброзије која је постала
опасност за све мјештане који ту живе. Обзиром да фирма ''Слободна Зона'' д.о.о. има
механизацију, и да врши повјерене послове које општина наложи, замолио је ако се ова два
питања могу ријешити за мјештане насеља.
Одборник Велимир Андрић
Истиче на почетку, како жели овим путем да обавијести СО Шамац, грађане општине који
прате засиједања Скупштине, и да уђе у записник. Сматра да свака локална заједница кроз свој рад и
своје дјеловање, и све странке кроз своје политичко дјеловање треба да настоје да имају политичке
представнике како у локалним заједницама, тако и у институцијама на вишим нивоима власти.
Сматра како се до сада мало радило на томе, па тако Србац има 40 функционера ми имамо три. То
није разумљиво, али је тако. Оно што не може да схвати, да зарад политичких поена одређена
политичка групација константно шаље дописе и пише петицију за његову смјену. Сматра да има
право на актуелном часу да се овим бави, те наводи да не спочитава никоме лично, наводећи г.
Маринковића као члана СНСД-а који је то потписао на захтјев свог коалиционог партнера ДЕМОС-а.
Ви ме никада не можете смијенити. Ја знам гдје припадам, и када дођем до Модриче и када одем
изван Модриче. Моје дјеловање је било да одем тамо и да помогнем колико могу, оног момента када
не могнем то да радим ја ћу се повући овдје. Ово је моје мјесто, из тог разлога, нећете ме смијенити,
ја сам своју неопозиву оставку поднио јуче. Мене функција не интересује. Онолико колико сам могао
помогао сам, и то зна овај народ. Ви г. Бајкановићу, првенствено Ви, зато што смо Ви и ја из
Обудовца морате у Обудовцу да објасните зашто сте од нове године до данас, константно имали
захтјеве, притискали своје коалиционе партнере за моју смјену? То ћете морати да објасните народу у
Обудовцу. Како ћете то урадити не интересује ме. Ја сам своју оставку поднио, чиста образа, и хоћу
да то зна ова Скупштина и хоћу да то зна овај народ.
Одборник Предраг Маринковић поставио је следеће питање:
Ради се о улици Краља Александра Карађорђевића, и због чега је укинута улична расвјета на
крају исте, те наглашава како расвјета није угашена него је укинута тј. уклоњене су свјетиљке, те
моли одговор од начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Одборник Ведран Ђурђевић осврнуо се на дискусију одборника Велимира Андрића
Као коалициони портнер Крсте Бајкановића, коме се обраћао, оно што ја Вама могу да кажем
уважени колега Андрићу да ви нисте дошли по својим људским, моралним и интелектуалним
квалитетима, ви сте дошли као дио политичке расподјеле у складу са резултатима општих избора.
Немојте да се исчуђавате што сте као дио политичке расподјеле били на листи за одстрел. Да ли је вас
неко хтио смијенити зато што сте Ви из Обудовца, или није, оно што хоћу да Вам подвучем је да то
није конкурс на који се долази а да нема везе са политиком. Ви знате да Вас ова Скупштина није ни
поставила, нити Вас може разријешити, када кажете нећете ме ви смијенити, ми Вас и не можемо
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смијенити. Знате ко вас именује и разрјешава, да ли на основу писмене оставке или на основу Одлуке
онога ко вас и поставља. Немојте упућивати овдје какав је захтјев отишао, и немојте овјде причати да
вас ми не можемо смијети ми вам нисмо ни поставили, да јесмо вјероватно би имали некога другога
да поставимо. Тако да знате ко сте, шта сте, до Модриче после Модриче, те приче нас стварно не
занимају, обзиром да смо сви ми који чинимо опзициони блок у СО Шамац прозвани Вашом
дискусијом, смтрам да јој није мјесто, сазовите неку конференцију за медије.
Одборник Крста Бајкановић осврнуо се на дискусију одборника Велимира Андрића
Не знам како си ти информисан, не можеш ти знати шта ја радим и шта моји раде, да ли
намјерно, да ли ненамјерно, те нећеш ти објашњавати мојима ни ја твојима бирачима и грађанима, ја
сам у Обудовцу као и ти, ми ћемо објашњавати па ће они одлучити ко је шта мислио. Нормално је да
си ти дио владајуће коалиције на нивоу РС, и очекивали смо да ћеш ти бити дио ове коалиције, али
ниси значи нема проблема ми ћемо наставити своје дјеловање ти ћеш наставити своје, и данас-сутра
ја желим да живим и живјећу тамо а ти изгледа не желиш и не прихваташ никога ко није са вама. Ми
прихватамо све, изузев тебе и твојих виших који не желе и који су се одвајали, ви раздвајате људе
који су са вама и који нису.
Одборник Велимир Андрић осврнуо се на дискусију одборника Крсте Бајкановића
Сваки коментар је сувишан. Ко кога одваја у Обудовцу и на другим мјестима, нека народ
одлучи, и нека народ каже. Ја овјде видим неке људе, небитно којој странци припадају са којим имам
врло коректне чак и пријатељске односе. Не гледам ко је у којој странци. Ја никада не бих писао
петиције и имао конкретне захтјеве, имали сте три на задњем састанку, други је био смјена Велимира
Андрића са мјеста помоћника министра привреде. Реците народу, то је био Ваш захтјев. Ко завађа и
ко се дијели, нека народ каже.

Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је одговор на
прво постављено питање одборника Ведрана Ђурђевића
Везано за подјелу земље која је била предмет пресуде Окружног суда, па пресуде Врховног
суда, истиче како се поштују институције власти нарочито судови и судска рјешења. То што су та два
рјешења конкрадикторна један другоме, земља је уписана као имовина Републике Српске, ми
поштујемо Правилник и Закон о подјели земље, и у сагласности са Министарством предузимамо
одређене мјере и кораке како би се тај спор ријешио. Рјешењем Врховног суда није наложено да се
пољопривредном домаћинству Лујић додјели земља, него је у питању преиспитивање Одлуке везано
за рјешење Начелника о формирању коначне бодовне листе, да се уваже одређени критеријуми
погинулог борца или да се не уваже, да ли се могу могу прихватити као допунски додатни
критеријуми или не. Како министарство наложи, с обзиром да они газдују том земљом, ми ћемо
поступити по инструкцијама Министарства.

Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове одговорила је на постављена одборничка питања.
1. Што се тиче паса луталица, као и сваке године до сада имаћемо акцију и ове године.
С обзиром да је уговор, који је потписан прошле године, истекао у мају ове године,
ми смо благовремено покренули тендер одн. јавни позив и уговор је потписан јуче, а
већ следеће седмице је планирана акција купљења паса. Истиче да не би говорила о
прецизним датумима, јер се дешава да се најави купљење паса онда људи који иначе
своје псе пуштају на улице, затворе их у том периоду и онда имамо проблем када
хигијеничарска служба поступа.
2. Што се тиче билборда у власништву општине Шамац, истиче да колико је она
упозната, до сада није била пракса јавног позива пред изборе. Напомиње, да до сада
није размишљала о томе, али ће свакако приједлог узети у разматрање.
3. Што се тиче кошења парцела, тачно је да је ''Слободна Зона'' д.о.о. преко јавног
позива Фонда за заштиту животне средине повукла око 40.000 КМ неповратних
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средстава, и уложила још око 20-25.000 КМ у куповину тарупа и трактора, те сада
''Слободна Зона'' има у свом власништву тај таруп. У току је акција на цијелој
општини Шмац, раде се тренутно банкине кроз све мјесне заједнице, велики је обим
посла не може се стићи са једним тарупм, тамо гдје је баш критично ангажујемо и
додатно људе. Оно што сте конкретно питали, ако не буде већ данас покошено, с
обзиром да планирамо почетком мјесеца, биће ријешено врло брзо.
4. Што се тиче расвјете на крају ул. Краља Александра, тамо је постојао један стуб
расвјете сада су два. Ради се о томе, да је у средини један суб расвјете био поломљен,
одн. није ни постојао те смо договорили у склопу пројекта ЛЕД расвјете који нисмо
завршили како смо планирали због ситуације око Корона вируса и због опреме која
треба да стигне из Србије, али очекујемо у наредних 15-20 дана да ће се то завршити,
ту ће бити постављена расвјета али смо ми планирали да оне постојеће стубове
наставимо од шеталишта да то буде један ред истих стубова а даље смо поставили
нове стубове, и ту ће свакако бити постављена расвјета, није укинута биће у
функцији.

Додатне дискусије поводом актуелног часа није било.

Сједница закључена у 11:45.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Блаженка Максимовић, дипл. прав.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

ЗАПИСНИК ВОДИO
Срђан Благојевић, стручни сарадник
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