РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 17/17
Датум 30.11.2017. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XIV СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ,ОДРЖАНЕ 30.11. 2017. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,30 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-17/17 од 22.11.2017. године.
Сједницу је сазвала предсједница Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водила Зденка Нијемчевић, стручни сарадник за административне и техничке послове Скупштине
општине.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствоваo је 23 одборник, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

2

ВЕДРАН ЂУРЂЕВИЋ

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

+
+

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

15

САНДРА ВУКСАНОВИЋ

Народни демократски покрет

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

18

ЈОВО НЕДИЋ

Самостални одборник

+

19

РУЖА СТАНИШИЋ

Демократски народни савез

+

20

НЕДЕЉКО МИТРОВИЋ

Демократски народни савез

+

21

МАРИЈАН ЈОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

22

МАРИЈАН ТУЊИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

23

ХРВОЈЕ ШИМОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990

+

24

САЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Социјалистичка партија

+

Демократски народни савез

+ од 2.тачке
o

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

O

Након извршене прозивке интонирана је Химна Републике Српске.
Поред одборника сједници присуствују: Ђорђе Милићевић, начелник Општине, Ђуро Ивановић
замјеник начелника Општине, Блаженка Максимовић, секретар Скупштине Општине,Слободан Сјенчић,
начелник Одјељења за финансије, Лепа Тривић,начелник Одјељења за општу управу, Ведрана Михаљчић,
начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Слободан Стојић, начелник
Службе за друштвене дјелатности, Предраг Недић, начелник Службе за локални економски развој,
Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове, Миленко Бузаџија-представник
ОСЦ БиХ канцеларија Брчко, Слободан Миловановић, старјешина Ватрогасне јединице Шамац, Боро
Богдановић, шеф Одсјека цивилне заштите, Маријана Дујковић, директор ЈПУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац, Драгица Боројевић, вд директор ЈУ Народна библиотека Шамац, Михајло Ђурђевић,
директор КП „Вододвод и канализација“ а.д. Шамац.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Мира Лујић,
новинар РТРС – Дописништво Шамац,Ангелина Васовић-Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, Новак
Танасић, новинар БН ТВ и Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у Служби
начелника општине Шамац.
Сједницу је отворила и истој предсједава предсједница Скупштине општине Николина
Шкрбић,која је поздравила присутне, захвалила се на одзиву а затим предложила дневни ред по
Сазивнику за XIV редовну сједницу и исти прочитала, након чега је упитала одборнике да ли има
приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда.
Приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда није било исти је дат на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА усвојен је слиједећи

Д Н Е В Н И Р ЕД

1. Извод из записника са XIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о измјенама одлуке о дугорочном кредитном задуживању општине
Шамац
4. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину
5. Приједлог одлуке о измјенама одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2017.
годину
6. Нацрт Буџета општине Шамац за 2018. годину
7. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју општине Шамац
8. Приједлог одлуке о усвајању Плана заштите од пожара на подручју општине Шамац
9. Приједлог одлуке одређивању радног времена привредним друштвима и
предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју
општине Шамац
10. Приједлог одлуке о распсивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана
Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац
11. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Стеви Богдановић из
Шамца
12. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Предузећу ''Примус
Агро'' д.о.о. из Шамца
13. Извјештај о раду ЈПУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за школску 2016/2017.годин
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14. Годишњи програм рада за радну 2017/2018. годину ЈПУ Дјечије обданиште
''Радост'' Шамац
15. Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за 2018. годину
16. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац од
01.01.2009-31.12.2016. године
17. Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју
18. Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац у 2017. години
са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
19. Информација о стању у области културе и културним манифестацијама
одржаним на подручју општине Шамац у 2017. години
20. Анализа ризика од поплаве са стандардном оперативном процедуром хитног
поступања- општина Шамац
21. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са XIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 03.11. и 05.11.2017. године, а пошто није
било, Извод је стављен на изјашњавање.

Са 22 гласa ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са XIII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 03.11. и 05.11.2017. године, без примједби.
АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
У свом излагању Начелник општине Ђорђе Милићевић је истакао слиједеће:
•

Дана 16.11.текуће године завршен је тендер за избор најповољнијег понуђача тј. банке и у три
ЛОТ-а смо добили три понуде које су коначне и то: 3.000.000 КМ Нова банка по каматној
стопи од 4,4% на 12 година, 2.000.000 КМ Комерцијална банка по стопи од 4,4% и 500.000 КМ
, које није могло ићи преко кредитне линије ИРБ, по каматној стопи од 5,7%.Овај поступак се
приводи крају и по плану до краја године треба да се поступак пријевременог откупа
обвезница.Начелник је навео да је јуче потписао а сутра треба да се објави у „Гласу Српске“
Јавни позив за пријевремени откуп преосталог износа обвезница, а у међувремену су
обављени разговори са свим власницима обвезница.Прво је договорено са ИРБ-ом и са
GRAWE осигурањем, а након тога и са 30-ак физичких и правних лица власника обвезница, од
којих су неки бивши функционери Општинске управе у смислу давања изјаве о њиховом
одрицању од затезних камата за протекли временски период, на што по закону имају право.Од
тога је њих 28 сагласно да то не иде у затезну камату а само 2 бивша функционера нису била
сагласна с тим.
Начелник очекује да ће се до краја године завршити активности око кредитног задужења и у
вези с тим истакао да нам неће остати 900.000 КМ за капиталне инвестиције већ 600.000 КМ,
јер ћемо сва дуговања по основу емисије обезница затворити са 4.900.000 КМ.С тим у вези је
и слиједећа тачка дневног реда дневног реда –Приједлог одлуке о измјени Одлуке о
дугорочном кредитном задуживању.

•

На прошлој сједници Скупштине начелник је обавјестио везано за судски поступак који се
води са НБС груп, да је на Вишем привредном суду уважена жалба општине Шамац и да је то
враћено на поновни поступак код Окружног суда у Добоју.Било је прво рочиште и ми смо
ангажовали поред Правобранилаштва и адвокатску канцеларију и тражимо њихово мишљење
око даљих поступака у том предмету.

•

Буџетом за 2017. годину предвиђен је један дио средстава за подстицаје у привреди.У складу
са Правилником о подстицајима за запошљавање нових радника и набавку машина и опреме у
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привреди, прошле седмице десет привредника са подручја Општине добило је подстицајна
средства за запошљавање нових радника и набавку машина и опреме, у укупном износу од
43.000 КМ.Запослено је 26 нових радника а један дио њих је купио нове машине. Очекује да
ће до краја године средстава за подстицаје у привреди прећи износ од 50.000 КМ.
•

Прије два дана у просторијама Општинске управе Шамац представљени су резултати
реформи проведених пројектом „LIFE“ , чија је укупна вриједност 135.000 КМ од чега је
општина Шамац учествовала са 8.000 КМ а остало су обезбједили групација Свјетске банке и
Влада Велике Британије. Главни координатор пројекта је била начелница Одјељења за општу
управу Лепа Тривић.Пројекат је завршен прије рока који је био до краја године.

•

На основу потраживања од „Галапром“-а Шамац у извршном поступку је враћен пословни
простор од 150 m2 који се налази преко пута Полицијске станице и очекује да тај простор у
некон скоријем периоду може бити искориштен издавањем у закуп или евентуално продат.

•

На прошлоје сједници Скупштине Начелник је информисао везано за судски поступак који се
води са НБС Груп , односно да је на Вишем привредном суду уважена жалба Општине Шамац
и да је предмет враћен на поновни поступак код Окружног суда у Добоју.Било је прво рочиште
и ми смо ангажовали поред Правобранилаштва и адвокатску канцеларију и тражимои њихово
мишљење око даљих поступака у том предмету.

•

Расписан је конкурс за додјелу стипендија студентима од прве до четврте године са подручја
општине Шамац за школску 2017/2018. годину, којим је број стипендија повећан за још двије
стипендије и Начелник очекује да ће у наредних 20-25 дана бити донијета Одлука о додјели
стипендија.

•

Директор БиХ МАC-а ( канцеларија за деминирање подручја цијеле БиХ) г-дин Обрадовић и
договорено је да у наредној години, уз њихову помоћ и њихове донације (јер они прикупљају
донаторска средства од донатора међу којима су најважнији Влада Њемачке и Влада Јапана)
изврши деминирање око 50.000 м2 на подручју Баткуше и Средње Слатине.Очекивало се
значајније учешће општине Шамац али успјели смо договорити да наше учешће буде
симболично од 5.000 до 10.000 КМ, док вриједност деминирања износи преко 100.000 КМ за
слиједећу годину.

•

Протеклих дана одржана су два састанка са власником фирме Бадер.Начелник је ангажовао
вјештака грађевинске струке да још једном изврши прецизну процјену улагања Бадер-а у
халу. Подсјетио да је Бадер , поред земљишта и хале који су му дати у закуп а за које све ове
године није плаћао закуп јер се никад нису усагласиле комисије са обе стране које су вршиле
процјену вриједности улагања у халу, 2012. године купио и земљиште површине око 3.820 м2
а које се налази до парцеле коју је Евђенић вратио јер нам нису платили земљиште. Наша
намјера је , ако би нам Бадер вратио то земљиште по цијени по којој је и купио, формирамо
једну парцелу од 8.000 -9.000 м2 и да ширимо даље ка развојно-предузетничкој зони да би у
неком наредном периоду могли на том потезу створити једну пословну зону.

•

У оквиру Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове интензивно се воде
активности када је ријеч о фасадама и уређењу простора .У ул Краља Александра
Карађорђевића и ул. Јована Цвијића већ имамо 4 до 5 привредника који су се одазвали на
наша упозорења и они већ санирају своје пословне просторе, за које сви знамо у каквом су
стању.Почетком наредне године бит ће расписан јавни позив , по коме би општина Шамац
дијелом суфинансирала обнову фасада у одређеним улицама у ужем дијелу града.Такође, у
току су и активности на уклањањању одређених покретних објеката и киоска на подручју
града, чиме се на неки начин настављају активности на уређењу ужег дијела града.

Предсједница Скупштине Николина Шкрбић дала је Информацију на дискусију.
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Ведран Ђурђевић је изјавио да оно што је одборнике затекло данас на столу а што представља
дјелатност општинске администрације између двије сједнице Скупштине општине јесте Шамачки
билтен.Обзиром да је он затечен оваквим билтеном, подацима који су у њему изнесени и уопште правном
основу да се као издавач наведе Скупштина општине Шамац, сматра да је дигинитет цијеле Скупштине
општине Шамац повријеђен и да је Скупштина осрамоћена навођењем издавања документа у коме су
изнесени дијелом и неистинити подаци.Замолио је предсједницу СО, а то ће бити на актуелном часу једно
од његових одборничких питања, да за слиједећу сједницу Скупштине њему у Закону о локалној
самоуправи, Статуту општине Шамац, Пословнику о раду СО Шамац нађе основ на основу којег сте
могли односно смјели издати писмена оваквог садржаја.Види се да је читав Шамачки билтен политички
манифест Савеза за промјене, види се да је све што је у њему писано, писано тенденциозно и да и подаци
који су изношени нису изношени да буду потпуно у складу са истином.Наводити да се све текуће обавезе
општине Шамац редовно измирују а да одборници СО, за примјер, нису добили ни једну одборничку
накнаду, ви знате да је то изношење неистине.Ви као предсједник СО Шамац и потпредсједник добијате
редовно плату.Међутим, потписати одборнике као издаваче свега овог што је написано а да знате да оно
што је овде изнесено није тачно, то омаловажава рад ове Скупштине.Ви имате Законом, Статутом и
Пословником прописано како Скупштина засједа и како Скупштина доноси одлуке, имате у свим тим
актима прописано ко је одговоран и ко уређује Службени гласник општине Шамац, као једино гласило
гдје се могу износити документи које Скупштина општине усвоји на сједници и за то је задужен секретар
СО Шамац.Све ово што је овдје написано подразумијевало би да смо ми као одборници који чине
издавача овог документа бар упознати шта је овдје написано.А ја Вас подсјећам поново да ми нисмо
остварили ни једну накнаду у овој години.И кад ви имате на првој страници да је зацрњено да се очекује
буџетски суфицит, а то значи приходи већи од расхода, мора се очекивати суфицит када се дигао кредит а
није се плаћало оно што је се дужно.Значи, молим за слиједећи пут да ми припремите на основу чега се
Скупштина општине Шамац усудила да буде издавач оваквог једног документа, јер ово није само пропуст
о навођењу чињеница, ово је исмијавање мука кроз које је ова Општина прошла.Кад напишете у једном
дијелу који се односи на културу да је требало чекати пуне три године како би се одржала шамачка
културна јесен, заборављате да је Шамац поплављен 2014. године.заборављате да Шамцу и становништву
Општине од којих неки овдје засједају а неки не, неки живе у мјесним заједницама које нису биле
потопљене,је требало и требат ће више од три године да дође себи а гдје да има гдје одржати Шамачку
културну јесен и да она буде посјећена манифестација.Не морате ви као пропагандна служба кабинета
Начелника наводити коме је и колико до културе.Ви треба да знате да велика већина ових показатеља
овдје нису ни могли бити такви у задње три године.А и оно што је написано као што је једна реална слика
свега што се дешавало у задњу годину дана, већ прво да представља насљеђе па да уважавајући то
нетенденциозно напишете онако како јест.Стварно не знам коме сте мислили ово подијелити и колико
примјерака.Ако се ово мисли дијелити становништву општине Шамац онда немојте Скупштину општине
потписивати као издавача.Онда ће се Клуб одборника СНСД потписат да издаје један овакав билтен у
коме ће бити написано све оно за шта је СНСД заслужан.Јер ви напишете да сте наслиједили дуг а не
напишете да је СНСД од кредитног задужења направио водоторањ, да је прострта водоводна мрежа
мјесним заједницама које то раније нису имале.
Предсједница Скупштине упозорила је одборника Ђурђевића да је истекло вријеме предвиђено
за његову дискусију.
Предраг Маринковић обраћа се предсјеници Скупштине и ставља примједбу што
потпредсједник СО упада у ријеч и добацује другим одборницима без тражења и добијања ријечи за
дискусију
Предсједница Скупштине замолила одборнике да поштују дигинитет ове Скупштине а што се
тиче дискусије одборника Ђурђевића, сматрајући да је постављено одборничко питање изјавила је да ће
му бити одговорено на актуелном часу.Пошто је одборник Ђурђевић директно прозвао њу као
предсједника Скупштине у вези исплате одборничких накнада, обраћајући се истом рекла је да је он
заборавио чињеницу колико је претходна власт остала овим истим одборницима па и њој међу њима
дужна за одборничке накнаде из претходног периода , те да са задовољством може да каже да је пред ову
Скупштину исплаћена задња одборничка накнада из претходног мандата.
Ђуро Ивановић , замјеник Начелника општине, истиче да се јавио везано за Информацију
начелника у дијелу који се односи на бивше функционере општине Шамац који имају обвезнице и који се
нису одрекли затезне камате.Законом о локалној самоуправи и Статутом Општине предвиђено је ко су
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функционери општине а овдје се уопште не ради о функционерима него о запосленим лицима у
Општинској управи.Ово истиче да не би било сумње и да се зна да је он потписао изјаву да се одриче
права на затезне камате.
Милан Симић истиче да оно што је он запазио у објављивњу о активностима начелника
општине и његовог кабинета у овом билтену и у разним изјавама за ТВ и у новинама, а он је на то већ
неколико пута упозоравао, то је да није коректно (обраћа се Начелнику) „да сваки догађај промовишете и
публикујете 5 – 6 путаТо је начин манупулације итд., међутим упорно понављате да неке ставри које се
овдје у Општини дешавају и проводе, по 10. или 15. пут и Ви упорно инсистирате на томе да кажете „први
пута“.Задњи пут сте примјера ради рекли да се Правилник о подстицајима први пут објавио и примјењује
ове године.Једноставно, то није тачно јер смо ми први увели подстицај за запошљавање прије неколико
година и релизовали у износу колико се реализовало.Такође је запазио да је начелник до сада већ једно
десет пута рекао што на Скупштини што разним медијима како је неки наслијеђени дуг за подстицаје од
120.000 КМ а не кажете да сте половину од тога Ви задужили.Ви сте направили рјешења, чини ми се од
75.000 КМ за прошлу годину, и то је у укупан дуг од 128.000 КМ и плаћате га већ годину дана и нисте га
платили.Исто тако кажете да први пут Општина исплаћује подстицаје за текућу годину ,уставри то нису
подстицаји за текућу годину већ за прошлу годину и дијелом пренешено ....Ј едноставно желим да кажем
„немојте понављати оне ствари које нису тачне“.Ајде кад се једном каже, то разумијем – манипулација,
хвалисање....Једна сугестија , ево у овом билтену кредитно задужење није задужење већ раздужење, да се
разумијемо.Или, примјера ради, наравно да је добра ствар овај пројекат који је завршен Е-регистрација
или инсталисање апликације инвестициони профил.То је било и код нас , годинама се вртило на нашој
страници само у другој форми.Ово је можда мало боља форма и савременија наравно.Међутим, доводити
у везу тај пројекат инвестиционог профила у везу са изградњом трговачког центра Бинго, то пише на
порталу општине Шамац, не може се то , једноставно се зна ко је договорио Бинго.То је договорено све
половином 2016. године.Ја сам Вас лично Начелниче звао и рекао да Бинго има намјеру да купи тај плац
овдје, а формалне ствари сте завршили како сте завршили.А да је пројекат Е- регистрација утицао на то да
се гради објекат Бинга у Шамцу то је страшно што се то написали.
Начелник општине додаје да то није он изјавио већ менаџер пројекта.
Милан Симић Тачно је да је то изјавио менаџер пројекта али што му нисте сугерисали да то не
стоји, јер је то на вашем порталу који сте узурпирали као пијан плот.Општинска страница је општинска
имовина и ред је да некад консултујете одборнике у овој Скупштини шта би требало написати.Можда и
ми треба нешто да кажемо за тај портал.Ви сте њега приватизовали.
Начелник општине: „Видим да је више простора у коментарима о раду начелника узео како Ви
кажете „фамозни шамачки билтен“ него информација о свим активностима .Жао ми је што немате
коментара ни на овај 1.300.000 КМ, што немате коментара на конкретне ствари које су наведене него
дајете паушалне изјаве које немају везе са везом.Узурпирана страница сајта општине Шамац - за ову
годину дана опозиција је дала више изјава медијима него претходна опозиција за свих осам година.Овдје
су и представници медија и нека кажу кад им је начелник општине сугерисао да неком не узму изјаву.У
свим и позиционим и опозиционим а и оним средњим медијима добили сте простора да изнесете своје
ставове.Добили сте простора да сједите ту и и да слушате шта начелник општине каже у изјави па да на
основу ње реплицирате начелнику медијском линијом, што до сада никад није било.Наравно да не би себе
подцјенио, ни свој труд ни рад мојих сарадника када бих рекао да кроз овај пројекат LIFE дошао тржни
центар Бинго.Није наравно, и ту изјаву је дао менаџер пројекта да себе увелича у очима својих шефова.Ми
морамо пренијети аутентичну изјаву онога ко је ту изјаву дао а то није став Општинске управе нити је то
икад начелник општине изговорио.Бинго је договорен 2016. године.Уважени одборниче Симићу боље је
да не отварам причу кад сте ишли шта сте причали с човјеком, по каквим цијенама сте нудили то и какав
сте циркус правили и зато човјек није дошао тих годину и по дана овдје.Звали сте мене кад још нисам
дошао до 11. новембра овдје а побједио сам на изборима за начелника, позвали сте ме и у телефонском
разговору рекли да идемо у Тузлу да разговарамо око доласка Бинга. Ја сам се питао шта Ви имате да
разговарате око доласка Бинга, један начелник одјељења у техничком мандату и није ми пало на памет да
с Вама идем и да било шта разговарам,а ваше приче како сте продавали и доводили инвеститоре најбоље
ће о томе рећи наредне тачке које се односе на продају земљишта и колико сте тих фамозних привредника
довели.Исмијавање народа како рече уважени одборник Ђурђевић, доста је било исмијавања народа, ви
сте га исмијавали.То колико сте га исмијавали приказано је на првој страници записника о примопредаји
дужности начелника Општине.Кажете да смо требали да пишемо о водоторњу, ми пишемо шта смо за
годину дана ми урадили а ви сте врло добро знали ових протеклих осам година шта да напишете шта сте
то урадили, само нисте ставили у записник о примопредаји да га још приложите и кажете шта сте
урадили.Ово је билтен иза кога стоји и начелник општине и његов кабинет и надам се предсједница
Скупштине у потпуности.И не постоји ни једна лаж да је ту изречена.Правилници о подстицајима у
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привреди – никад нико није рекао да је то први пут да имамо Правилник, али да је први пут да се на овај
начин дијеле средства, први пут људи имају право на постицај за машине, а како сте ви подјелили тај
подстицај за привреду боље немојте причати о Денис-паркету и датих 20.000 КМ и циркусима колико сте
подјелили.На који начин ово иде транспарентно овдје је видљиво.Распишете позив који траје ограничено
вријеме, јаве се 2 – 3 човјека, гдје је тај Денис паркети, гдје су ти инвеститори којима сте ви дали
подстицаје у привреди.Подстицаји у пољопривреди, апсолутна је лаж да смо ми направили дуг од
подстицаја за пољопривреду 128.000 КМ.То је нешто што је нас затекло, што је дошло у децембру мјесецу
нама на основу поднесених захтјева и за прошлу годину и из свих претходних година. И ми смо по том
основу измирили 35.000 КМ.Политика моја и начелника за привреду и пољопривреду је била „дај да
измиримо стара дуговања“ а један ми је човјек рекао „дај и ти донеси рјешења па нешто мало исплати“.
Исплатићемо дуг по свим овим рјешењима у децембру мјесецу и иза тога апсолутно стојим.Шамачка
културна јесен – причамо да ли је културе требало и да су биле поплаве, људи вама се култура сводила на
десет људи и пијанке по ловачким кућама, то вам је култура била осам година. Ви нисте довели ни једног
еминентног умјетника или неког , ми смо упола мање пара у то потрошили и на какав начин то хоћемо да
урадимо, да пошаљемо слику свијету да смо и ми дио овог свијета и овог народа овдје да нисмо
изоловани, да нисмо село.За ових осам година направили сте село од града и ове општине.Прије пар
сједница Скупштине питали сте ме шта ја то причам да је доведено одјељење суда па одјељење суда
постоји, па зар вас нико није информисао да тамо нико не долази, трава зарасла тамо да нико неће да
дође.Треба градити односе с људима, треба функционисати, не треба се свађати, е зато је данас одјељење
суда и зато и тај министар који не припада мојој политичкој партији видио и схватио жељу да ми желимо
да мјењамо.Ми прво морамо створити простора и времена да вратимо све оно што је протеклих осам
година одавде отишло.Ја никад грађанима нисам рекао да ћу запослити 500 људи, а питање је да ли имамо
толико људи да запослимо.А да нису помаци видљиви, то може рећи само онај ко има лоше намјере.“
Милан Симић (реплика) Ја немам обичај реплицирати али начелник општине је лик који је
спреман сваку ствар да изврне, то се зове манипулатор.Ви сте класични примјер манипулатора.Ја уопште
нисам рекао оно што сте Ви поновили малоприје.Ја сам лијепо рекао да сам ја Вас звао у оном моменту
послије посјете тадашњег предсједника Скупштине и мене Бингу Тузли ,у пар наврата послије њиховог
доласка овде.Он се најавио начелнику општине одлазећем, који је наравно рекао „нема смисла да га ја
примам, зови Ђорђу“Ја сам те звао, обавјестио да жели човјек да дође, имаш ли времена, кад долазиш да
му кажем.Након тога је услиједио онај позив за отварање city центра гдје сам теби рекао „нема смисла да
ми идемо, одазовите се . Даље, ја нисам рекао да је неко од вас изјавио ни Ви него онај менаџцер.Али Ви
сте ти који уређују страницу, како може таква глупост остати на страници.Могли сте човјеку рећи „немој
замајавати народ“, то сам мислио.Опет сте изврнули моју реченицу, јер нисам рекао да сте Ви направили
128.000 КМ дуга, него да сте половину тога одобрили и то улази у укупан збир , и није први пут да се у
цијелости измирују обавезе за претходне године – то сам рекао а Ви сте од мојих пар речленица и пар
сугестија .......... постајете смијешни у народу, понављате 4 – 5 реченица годину дана.
Предсједница Скупштине замолила је све учеснике у раду Скупштине да се једни другима
обраћају са уважавањем и да поштују једни друге, те да пазе на рјечик.
Ведран Ђурђевић (реплика) :Као предсједник Комисије за праћење етичког кодекса понашања
одборника, предсједнице ја сам Вас небројено пута позаво да задржите достојанство и интегритет
одборника.Смијат се када се начелник општине смије, а један од ваших одборника износи своје
мишљење, ја Вама понављам да то представља неуважавање оних који су Вама једнаки.Ви сте прва међу
једнакима.Ви сте прије именовања за предсједника Скупштине били један од одборника.Док одборник
износи дискусију на извјештај о раду начелника општине не можете се Ви смијати кад се начелник
општине смије.Ви морате да знате да сте Ви предсједавајући једног колективног радног тијела и да морате
водити рачуна о свом достојанству и свом инегритету. Ја не знам шта је Вама могло бити смијешно кад је
једна од обавеза кабинета начелника да јавност информише о свом раду и кад неко вама тумачи и
дискутује о чему смо ми упознати, то не може Вама бити разлог за смјех већ Вам треба бити разлог да
слушате одборника који износи ријеч.Кадасу у питању поплаве, наше мишљење је да ви показујете колико
је вама стало до полаве јер сте слике Шамца прије и послије поплаве поскидали са зида скупштинске
сале.И мене то и не чуди због тога што нисмо сви били кад су биле поплаве овдје и нису сви имали исту
улогу у поплавама.Према поплави и штети коју је Шамац претрпио у поплави треба имати једно
поштовање.Када је у питању ангажовање адвокатске канцеларије за овај спор, ја молим , пошто
Правобранилаштво по Закону заступа општину а када ангажујете адвокатску канцеларију значи да
сматрате да Правобранилаштво не зна довољно за свој посао, инетересује ме ко је од шамачких адвоката
ангажован да заступа .“
Начелник Општине је одговорио да није нико ангажован.
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Ведран Ђурђевић (наставља дискусију)“ И само још нешто да напоменем.Имате у Закону о
локалној самоуправи, Статуту и Пословнику о раду Скупштине Јавност рада јединице локалне самоуправе
и односи са јавношћу, ту вам је прописано о чему су начелник и Скупштина дужни обавјештавати и кад
Вас начелник пита јер Ви стојите иза овога не можете му рећи да стојите док не провјерите у закону да ли
смијете.Јер Ви као предсједник Скупштине можете издат билтен рада СО Шамац у коме ће бити наведено
шта је СО Шамац доносила за годину дана.Не можете потписиват оно о чему одлучује нас 25 а што Вам
неко сервира.И зато Вам кажем водите рачуна, ово Вам кажем и као предсједник Комисије за праћење
етићкопг кодекса и, ово Вам кажем и као предсједници колегијалног тијела који доноси одлуке ове
Општине.Водите рачуна о томе да не будете портпарол начелника Општине, већ да оно што Вам се
покаже прво прочитате и анализирате, јер ово што сте написали ја нећу Вама да указујем на неписменост
које су јер оно што је на првој страници то доказује да Ви нисте ангажовали ни једног правника ни из
кабинета начелника, јер не могу бити правосудна судка рјешења, судска рјешења могу бити правоснажна
и не могу бити рјешења већ пресуде, јер судска правоснажна пресуда ствара обавезу плаћања.И кад ви
великим словима напишете правосудно судско рјешење би сте увриједили и мене и Мирка Лукића и
Љубишу Станишића који је правник и који зна да оно што је написано у једном службеном гласилу.......
направили сте нас неписменим“
Предсједница СО Николина Шкрбић наводи да, пошто је лично прозвана има потребу да се
обрати.“ Уважени одборниче г-дине Ђурђевићу, ја исто као једна од 25 одборника у Скупштини а између
осталог и као предсједник Скупштине, а прије свега одборник који има право гласа као и ВИ, имам право
можда да мислим и да размишљам о томе како се Ви смијете, како у себи можда нешто коментаришете, а
да дикутујем о томе како се Ви смијете, зашто се смијете или слично, не пада ми на памет, што сматрам да
ни ВИ себи нисте смјели дозволити.Зашто се ја смијем и како се смијем Ви немате право
дискутовати.Друго, мене напомињати да у име Скупштине
нешто радим а да нисам консултовала
Скупштину, Ви сте управо то исто урадили.Ви нисте сазвали Комисију за кодекс понашања а износите
мишљење комисије.Нисте сазвали Комисију ни када сми имали тачке дневног реда, а о томе ћемо
расправљати када се буде подносио извјештај о раду Скупштине, нисте сазвали ни тада тада комисију када
сте били у обавези а када смо имали опозив одређених функционера СО, због којег имамо судски процес,
јер нам је требало мишљење Комисије а Ви као предсједник Комисије сте били у обавези да сазовете.
Одговор на Ваше питање, већ сам рекла да ћете доботи у вези правног основа на потпис
Скупштине општине г-дине Ђурђевићу.“
Ведран Ђурђевић (криви навод) „Ми смо са садржајем овог Шамачког билтена упознати данас,
нисте нам доставили уз одборнички материјал већ сте то доставили данас.Кад сте мислили да ја могу
сазвати Комисију за праћење етичког кодекса понашања одборника прије сједнице Скупштинекад ме је
затекло на столу.А друго што се тиче сједнице Комисије везано за разрјешење па враћање Крсте
Бајкановића, ја Вас упорно упозоравам , Ви морате да пазите које су надлежности Скупштине општине а
и надлежности Комисије за праћење етичког кодекса.Може ли Комисија која је дио локалне власти да
оспорава правоснажну одлуку Суда кад је по тој одлуци која је донесена у управном спору.Имате члан
60. Закона о управним споровима гдје се каже обавезност пресуде.Оно што је написано у тој пресуди ми
смо као јединица локалне самоуправе били у обавези да спроведемо .И ми можемо износити лична
мишљења али не можемо сазивати званична радна тијела СО Шамац о нечему о чему је Суд заузео
становиште.И зато кажем није ни било могућности законске а сада није није било времена да се сазове
сједница због тога што је то нешто што нас је затекло и што оде у етер, оде људима у јавност а кад се
људи упознају с нечим што је написано да смо ми парафирали као неко ко је се потписао као издавач, а ја,
један од 25 сматрам да је то толико спиновано и толико манипулисано подацима да не вриједи ни
коментарисати. Кажем Вам имате у свим актима прописано шта ради Скупштина, како засједа и како
доноси одлуке.Не можемо излазити из надлежности Скупштине, морамо знати шта ми радимо а шта ради
неко други.“
Предраг Маринковић наводи да није мислио да се јави јер су доста тога рекли и Ведран и Милан,
и да је жалосно је што је ова тачка узела већ сат времена сједнице Скупштине, али сматра „ ви да сте
хтјели да у нормалном току иде ова Скупштина не би подјелили овај билтен.Ја ово видим као једну
провокацију, а и то би могао прогутати, не би се јавио да није начелник онако реаговао.Прво, ја сам са гдином Миланом Симићом био у Тузли код представника Бинга кад смо разговарали да они дођу овдје, ни
једне ријечи није говорено о цијени већ само да нам је у интересу да у Шамцу направи свој објекат и тад
су биле 3 парцеле у њиховој канцеларији и то лука, Мастер и на Дуги, и мене је изненадило јер су највише
били загријани за Мастер, да је преко пута Ветеринарске па онда мене прозивају – ти си знао гдје ћеш
отворити радњу.А о неким цијенама није било приче, исто као што ја не вјерујем а стварно круже приче гдине начелниче како сте Ви већ тамо закупили један бутик, како сте добили паре , и народ то ради све
то.Ја одговорно тврдим да то није из моје кухиње већ је прича кад дођу мени тамо ко је тамо и то.
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Одговорно тврдим, значи ни једне ријечи, чак смо тад Милан и ја разговарали колико је добро за општину
Шамац да дође тај Бинго и колико ми имамо интереса и користи од свега тога. Друго, Ви сте вјероватно
доста времена проводили у Сарајеву па нисте били у Шамцу кад кажете да смо од Шамца направили
село.Ја не знам да ли сте Ви били 2008. године, ја не прозивам сада било кога, али да видите у каквом
стању је био градски стадион, кино сала, Дом здравља, водовод, Центар за социјални рад , па раскрсница и
још многи објекти у мјесним заједницама, да не бројим домове културе , да не кажем да имамо најљепши
дом здравља и дијагностички центар.Зашто нисте рекли да се чекало три године да се одржи културна
јесен у обновљеној кино сали која је сада прелијепа и функционална.Зашто нисте рекли кад је спорт у
питању да са дјецом ради женски фудбалски клуб на стадиону гдје је уложено толико и толико, помоћни и
главни терен и све.Ја разумијем да је овај билтен за дневно политичке сврхе, и ми смо то радили али смо
ми некад мало блаже и мало похвалили шта је се то урадило, али овдје је баш овако
тенденциозно.Стварно ,мени је жао да на овакву глупост изгубимо сат времена али нме могу сједити и
слушати да неко бомбардује и прича неистине како смо уништили културу.Па за вријеме наше је
формирано КУД „Посавина“ које окупља 100 дјеце, има 4 – 5 секција, помагали смо и КУД из Шамца,
КУД у Обудовцу направили дом културе да имају тамо јер је једнако као и у Шамцу и у Обудовцу богато
културним дјелатностима.Немојте да овдје правимо циркус, ево довољан је овај билтен, нисте га требали
нама донијети ми то знамо, подјелите народу, тамо требате своју политичку пропаганду да радите, немојте
нама овдје турат прсте уочи и ово нам ставити, нисам могао да не читам и да не реагујем и не би реаговао
да Ви нисте изашли и дискутовали.И овдје, желио бих Вас начелниче да опоменем, има слика начелниика
општине на градилишту а Ви знате прописе, на градилиште се може ићи кад имате шљем, морате бити
обезбјеђени, може Вам се нешто десити и г-дин Ђуро из хрватске коалиције, замјеник начелника, ако се
вама нешто деси он предсједава, ето Борачке организације која ће одмах допис направити како газимо по
жртвама и свему, поставили смо Хрвата да буде начелник Општине.Зато водите рачуна да будете
безбједни.“
Велимир Андрић наводи: Морам, иако моја дискусија није била планирана у том смјеру, прво
похвалити бригу одборника о начелнику, па Вас молим начелниче видите да одборници брину за
Вас.Мало ми је чудно и симптоматично , протекле 2 – 3 сједнице Скупштине општине није било оволико
дискусије по питању информације о раду начелника и онда одједном овако, мислим да није само билтен ,
билтен је објављен прије 7 – 10 дана ако се не варам и онда анализирајућ јасно је да по броју дискутаната
и пријављених, јасно је нама овдје а мора и грађани да знају да је сутра скупштина СНСД-а, тако да је та
изборна скупштина већ .
Ведран Ђурђевић реагује са свог мјеста и тражи да предсједница Скупштине скрене пажњу
одборнику Велимиру Андрић.
Велимир Андрић наставља дискусију: „Хтио сам само рећи нека нас поштеде јер није то, и да
се треба усмјерити на тачку дневног реда - активности начелника између двије сједнице Скупштине.Ако је
ово за Вас неприхватљиво, за већину грађана јесте и зато сам хтио рећи у овом контексту не говорећи
политички, то ме ваша унутрашња ствар само што ви имате проблем јер ваши чланови кажу да су ове
ствари у реду и да су оне помак у односу на претходни период, јер ви сутра морате тим истим члановима
који ће бити у тој скупштинској сали да објасните зашто нисте то урадили.То што је суштина овдје
проблема, говорити о билтену, о другим стварима , па јасно је, пазите постоје многи проблеми који су
били од 2008. године и никада нису завршени.Када би их бројали, ви знате боље него ја – никад нису
завршени и видјећемо у информацијама и о казинима и о хотелима итд. итд. Гдје су они данас, нема
их.Говорити о једном пројкту, информација о активности начелника је била и прије, нисте причали о
Бингу.Ако вас боли овај билтен издајте свој, и објављивали сте податке на друштвеним мрежама итд. који
нису били тачни подаци.Ја 100% вјерујем, да су тачни сви подаци а ви тражите, имате право као
одборници да тражите вјеродостојност свих ових података .Шта је проблем, проблем је што људи почињу
да вјерују да може боље, не оно што Ви г.дине Симићу кажете да смо смијешни и да људи...., можда ужи
криг људи око Вас , али кад изађете мало из странке, када изађете мало међу народ, људи се мјењају и
мјењају мишљење и вјерују у ове праве ствари.Ја нећу говорити о овим појединачним стварима, овдје је
доста тога речено, јасно је мени да ви морате да се оправдате, јасно је мени г-дине Маринковићу да Ви
мора да припишете нешто себи а што је дошло путем донација а што је проистекло из поплава несретних
којих је било.То није заслуга ни СНСД-а, као што ниј ни заслуга СДС-а у Добоју.Дошли су људи да
обнове и хвала им на томе, јасно је мени око тога а шта сте прије тога урадили.Ево још увијек рјешавамо
овај кредит а из тог кредита је је рецимо био пројекат у мојој мјесној заједници- санација мјесне читаоне
која је коштала, гле чуда, 109.000 КМ.А неки дан , односно прије два мјесеца, смо асфалтирали 1,7 км пута
који је коштао 100.000 КМ и нешто.Санација једне мјесне читаоне 109.000 КМ, е то су битне ствари, у
томе сте ви трошили средства а ми много мање трошимо средства а много више радимо.
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Предраг Маринковић наводи: „ Ја морам реплицирати, ја стварно нисам ловац тако да ја не
знам о тим пијанкама, ја знам да је неки дан била слава Митровдан, отегло се до касно у ноћ а ово да се
правдам, да не понављам податке у Браници сеоски дом .........“(говори са мјеста па се не разумије)
Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове, наводи слиједеће.“
Очигледно да више пута изговорена лаж треба постати истина.О тим фамозним подстицајима
у пољопривреди причали смо неколико пута.Ја ћу поново поновити чињеницу и наравно за све што
причам имам и документе. 2016. године у августу мјесецу од службе начелника кроз књигу поште као шеф
Службе за локални економски развој тражио сам да се не доноси правилник о подстицајима у
пољопривреди – он је донешен.Када је донешен, опет сам тражио да се стави ван снаге, јер у моменту
расписивања позива за додјелу постицајних средстава, дуг по рјешењима је био је био 82.000 КМ.Сматрао
сам да прављење нових рјешења само повећава буџетски дефицит.Наравно да је била буџетска позиција,
наравно да је био Правилник и наравно да су људи подносили захтјеве а захтјеви се подносе до 15.12., и
наравно да у складу са буџетском позицијом начелник мора донијети рјешења, и донио је рјешења.Нису
сва рјешења могла стати у буџетску 2016. годину, него су заузела буџетску позицију за подстицаје у 2017.
години 28.000 КМ, да би дуг по основу издатих рјешења био 128.000 КМ за 2014., 2015., 2016.годину и
2017. годину из 2016. године – наравно да постоје сви подаци.Буџетска позиција је ове године 100.000
КМ,први пута ћемо 15.12. затворити јавни позив и издати рјешења и до краја године платити сва
рјешења из 2017. године , неких 70.000 КМ и то смо неколико пута рекли.А са других буџетких позиција
плаћено је не 35.000 већ близу 40.000 КМ старих рјешења сва из 2014. и нешто из 2016.године, што је
књижено у 2017. години, наравно да још увијек има неких рјешења која нису плаћена али то је
симболично.И то је политика и то је речено у марту мјесецу за овом говорницом.И нема потребе да о
томе више дискутујемо јер постоје сви документи, ако неко хоће поново да гледа све ћемо ставити на
увид, јер ово су чињенице . 2016. године плаћено је 35.000 КМ укупног подстицаја за читаву календарску
годину и то је чињеница и једина истина.Ако је криви навод изволите исправљајте господо, сва документа
имам и стојим вам на располагању.
Милан Симић наводи: „Г-дин Светозар уважени колега сам каже сто пута смо рекли, за зато и
кажем 100 пута причате о истој ствари, 101. пут јер уносите у Билтен, 118. пута пишете на порталу, и
онда пише да се први пут плаћа:само зато сам реаговао јер стално понављате једну те исту ствар, причате
годину дана о четири ствари.“
Начелник Општине Ђорђе Милићевић одговара на ове дискусије са мјеста па се не чује
Предсједница Скупштине изјављује: „Јако ми је жао што су поједини одборници схватили као
провокацију, ја лично сам сматрала да и ви имате право да добијете Шамачки билтен, ето можда је моја
грешка што вам нисмо подијелили на крају Скупштине.“
Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 15 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 2 гласа УЗДРЖАН прихваћена је усмена
Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац.
АД – 3.
општине Шамац

Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о дугорочном кредитном задуживању

Уводно образложење по Приједлогу одлуке дао је начелник Одјељења за финансије Слободан
Сјенчић.
Ведран Ђурђевић пита зашто је прије мјесец дана требало 900.000 КМ а сада треба 600.000 КМ за
капиталне пројекте, односно зашто сада нема 300.000 КМ за јавну расвјету, а ужи и шири центар града је
у мраку.Пита коме је у интересу да се сруши оно што је неко направио ризикујући да прва следећа
поплава то однесе и да се кредитно задужујемо за нешто што би се направило а можда а можда неће
издржати прву поплаву која дође.
Слободан Сјенчић је изјавио да када се доносила Одлука о дугорочном кредином задуживању
пошло се од претпоставке колико можемо финансијски поднијети мјесечно или годишње рата или
отплате ануитета кредита, и тада је речено да 50.000 КМ мјесечно можемо сносити без неких посебних
потешкоћа па се дошло до износа од 5.500.000 КМ на 12 година.Није тачно да нама не требају та средства,

10

нама треба још 10 милиона за капиталне пројекте, имамо их ушта уложити, али не можемо тај дуг
носити.Ових 600.000 КМ је толико мизерно али може се нешто урадити.Тих 300.000 КМ је било
предвиђено за ЛЕД расвјету, а пошто то још увијек није јасно за сада се одричемо тога.
Ведран Ђурђевић (реплика) наводи да се из образложења не види због чега се одустало од ЛЕД
расвјете, односно од 300.000 КМ за реконструкцију јавне расвјете, те сматра да ако се Буџет може
оптеретити са 50.000 КМ може се оптеретити и са 52.000 КМ.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић наводи да је прво била озбиљна побуна опозиције – зашто
900.000 КМ за капиталне пројекте и не треба нам толико задужење. Нама треба још једно 2 милиона за
капиталне пројекте, али нормално не можемо , и у тој ситуацији смо ишли да затворимо преко ИРБ-а.У
међувремену постижемо договор и са Grawe осигурањем и са физичким лицима и нормално је да нам је
приоритет да затворимо оволико дуговање по овој каматној стопи.И морамо се одрећи дијела капиталног
буџета и морамо се одрећи ових 300.000 КМ.Пројекат ЛЕД расвјете – па најлакше би било расписати
позив у априлу кад смо дошли и прихватити разне куће, али није нам то циљ.Циљ је да покушамо ових пар
мјесеци ако будемо у могућности да остваримо одређене донације за то па да мање учествујемо.Шта ће се
капитално радити, то ће током ове године бити прецизно дефинисано шта ће се радити.
Ведран Ђурђевић (криви навод) Наводи да се „криви навод тиче инсинуација и претпоставки о
некој фамозној конференцији једног дијела опозиције,обзиром да је то провејавало од прошле сједнице
Скупштине општине када је Начелник након излагања које је он имао пред новинарима, пошто Предраг
Маринковић није био ту, већ почео њихов наступ у Скупштини тумачити неким страначким
превирањима.Када неко пође причати о нечем што није на дневном реду Скупштине треба га
прекинути, јер прозвати њега, Предрага Маринковића, Милана Симића или било ког одборника
опозиције и тумачити било шта што је овдје изнесено као политичко надигравање или мјерење величине
унутар наше странке, то није дневни ред.
Николина Шкрбић обраћајући се одборнику Ведрану Ђурђевић наводи да је он први прекршио
Пословник о раду Скупштине општине, јер је причао о Билтену а то није тачка дневног реда.
Светозар Евђић наводи да се што се тиче пројекта „Ушће „ наводи да се он односи на зону до
пута и средства за I фазу тог пројекта су добијена од Министарства трговине и туризма.
Дискусије више није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.Приликом изјашњавања
није био присутан одборник Велимир Андрић.

Са 14 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 2 гласа УЗДРЖАН у предложеном
тексту донијета је Одлука о измјенама Одлуке о дугорочном кредитном задуживању општине
Шамац.
АД - 4. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину
Одборник Велимир Андрић поново присуствује сједници.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић уложио је амандман на Приједлог одлуке о усвајању
Ребаланса Буџета општине Шамац за 2017. годину, који гласи:
„ А М А Н Д М А Н I
У Приједлогу одлуке о усвајању Ребаланса Буџета општине Шамац за 2017., у Табеларном прегледу по
економској, организационој и функционалној класификацији, који је саставни дио одлуке, у Табели 5.
Буџетски потрошња – организациона класификација
Потрошачкој јединици:

Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
Број потрошачке јединице 0160
Економски код 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката
Износ од 33.400 КМ увећати за 22.000 КМ и износи 55.400 КМ.
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Увећање извршити са потрошачке јединице Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице 0140
Економски код 411100 – Расходи за бруто плате запослених
Износ од 1.686.000 КМ умањити за 10.000 КМ и износи 1.676.000 КМ

Увећање ивршити са потрошачке јединице 0160 Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове

Економски код 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката –
комунална инфраструктура
Износ од 157.000 КМ умањити за 12.000 КМ и износи 145.000 КМ.

О б р а з л о ж е њ е
Од стране Министарства финансија Републике Српске дана 28.11.2017. године, запримљен је одговор на
тражену сагласност на Ребаланс буџета општине Шамац за 2017. годину, акт број 06.4/400-1321-1/17, од
27.11.2018. године, којим је Општини Шамац дата препорука да се смање расходи по основу примања
запослених и расхода по основу коришћења роба и услуга, а која препорука је дјелимично испоштована на
Нацрт ребаланса буџета опшине Шамац за 2017. годину, те након тога приступи усвајању ребаланса
буџета за 2017. годину.
Са циљем да се у попуности испоштује препорука надлежног Министарства, Начелник општине подноси
амандман у предложеном тексту и предлаже Скупштини општине усвјајање истог.
Начелник Одјељења за финансије Слободан Сјенчић је навео да смо имали нацрт ребаланса , по
коме је обављена јавна расправа у електронској форми и одржана једна расправа у овој скупштинској
сали.Након проведених јавних расправа утврђен је Приједлог ребаланса Буџета за 2017. годину, по коме
Буџет за 2017. годину износи 12.149.000 КМ а без кредитних средсва предвиђена буџетска средства
износе 7.249.000 КМ, те да у односу на Нацрт буџетски оквир није мијењан али је унутар потрошачких
јединица дошло до прерасподјеле средстава, због чега је услиједио и уложени амандман од стране
Начелника општине.
Дискусија:
Милан Симић сматра да су расходи и кредит извјесни али да су приходи неизвјесни. Не очекује
да ће планирани непорески приходи бити остварени и сматра да ће се на основним буџетским позицијама
остварити дефицит.Због тога Клуб одборника СНСД-а неће подржати Приједлог ребаланса Буџета за
2017. годину.
Слободан Сјенчић истиче да је на прошлој сједници Скупштине, приликом утврђивања Нацрта
ребаланса Буџета за 2017. годину, рекао да очекује веће приходе него што су планирани али је став
Министарства финансија био такав.Чак би и непорески приходи требали бити већи а расходи би требали
бити мањи.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине општине Николина Шкрбић ставила је на
изјашњавање Амандман I Начелника општине на Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса Буџета
општине Шамац за 2017. годи

Са 17 гласова ЗА и 6 гласова ПРОТИВ прихваћен је амандман Начелника општине.
Гласање по Приједлогу одлуке са већ прихваћеним амандманом Начелника општине.

Са 17 гласова ЗА и 6 гласова ПРОТИВ донијета је Одлука о усвајању Ребаланса
буџета Општине Шамац за 2017. годину, у тексту као у Приједлогу одлуке о усвајању Ребаланса
Буџета општине Шамац за 2017. годину и са усвојеним амандманом Начелника општине.
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Овом Одлуком усвојен је Ребаланс буџета општине Шамац за 2017. годину у износу од
12.149.000 КМ.Саставни одлуке је Ребаланс буџета општине Шамац за 2017. годину са
табеларним прегледом по економској, организационој и функционалној класификацији.

АД - 5. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2017.
годину
Дикусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.

Са 15 гласова, 6 гласова ПРОТИВ и 2 гласа УЗДРЖАН у предложеном тексту донијета
је Одлука о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2017. годину.
Послије ове тачке услиједила је пауза у раду сједнице у трајању од 10 минута.

АД - 6. Нацрт Буџета општине Шамац за 2018. годину
Од ове тачке дневног реда сједници не присуствује одборник Недељко Митровић, уз сагласност
предсједнице Скупштине општине.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић дао је уводно образложење по Нацрту Буџета општине
Шамац за 2018. годину, који се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, на крају ове
календарске године налази пред одборницима.У изради Нацрта буџета учествовали сиу сви начелници
одјељења а првенствено Одјељења за финансије, заједно са њим.Оно што је карактеристика овог буџета у
односу на Буџет за 2017. годину јесте да је он много реалнији јер представља реално стање и са аспекта
прихода и са аспекта расхода за 2018. годину.У Буџету за 2017. годину било је предвиђено 1.600.000 КМ
за отплату кредита , али је још пориликом израде истог било јасно да није могуће вратити 1.600.000 КМ у
овој години.
Када је ријеч о овом Нацрту буџета за 2018. годину он је базиран и планиран на реалним основама
са аспекта прикупљања и пореских и непореских прихода.Укупна буџетска средства предвиђена за 2018.
Годину су 7.724.000 Км, што је за 4% више у односу на Буџет за 2017. годину.Буџетски приходи су
6.667..000 од чега су наравно највећи порески приходи, па слиједе непорески приходи, грантови и
трансфери.Порески приходи су 5.000.000 Км а бепорески 1.333.000 Км и они су за 21 % мањи у односу на
Ребаланс буџета за 2017. Годину, али у односу на извршење Буџета за 2016. годину они су већи.Грантови
су у износу од 50.000 КМ, прошли пут је било 150.000 КМ и то није било реално.Трансфери су 394.000
КМ.И буџетска потрошња је наравно 7.724.000 КМ а њу чине буџетски расходи, издаци за нефинансијску
имовину, издаци за отплату дугова и остали издаци.Буџетски расходи су 6.478.800 КМ од чега су највећи
дио текући расходи који су за 4 % мањи у односу на Ребаланс буџета за 2017. годину и износе 6.393.500
КМ.Када се говори о расходима, жели нагласити да у овом Нацрту буџета за 2018. годину расходи за
бруто плате нису мањи иако је 6 радника мање.Оно што је утицало на то јесте што је умеђувремену
донијет Општи колетивни уговор који је значајно повећао коефицијенте за плате радника.Када је ријеч о
отплати дугова, Начелник мисли да ће рјешавање дуга по основу обвезница бити видљиво у овом
Буџету.Ми смо прошле године преко 1.600.000 КМ имали за отплату дугова односно 1.273.700 Км за
отплату главнице и 358.000 КМ за камате.У овом буџету, захваљзјући реструктуирању дуга камате и
главница ће бити 450.278 КМ, што је значајно мање смањење.Такође новина у овом Буџету , у односу на
Буџет за 2017. годину који је искључиво био за функционисање виталних функција општине, да он има и
свој капитални дио, те је на контима 511100 и 511200 поготово на ставкама просторног планирања и
стамбено-комуналних дјелатности предвиђено капитално улагање.У организационој класификацији
поготово у расходовној страни постоје одређене новине у овом Буџету.Те новине се огледају у чињеници
да је предвиђен грант за Дом здравља у износу од 48.000 КМ на годишњем нивоу и могуће да кроз јавне
расправе овај грант буде нешто и увећан имајући у виду тешко финансијско стање у Дому здравља.Овим
Буџетом предвиђено је укидање Туристичке организације као потрошачке јединиуце од априла 2018.
године и увођење новог гранта – потрошачке јединица ЈУ Центар за културу општине Шамац у износу од
60.000 КМ.Такође је у потрошачком дијелу предвиђен грант за Добровољно ватрогасно друштво у
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Обудовацу, које би требало да се формира заједно са општином Доњи Жабар, у износу од 30.000
КМ.Када се говори о организационим јединицама, у овом Буџету је на потрошачкој јединици начелника
општине предвиђена нова ставка од 20.000 КМ а односи се на дознаке породицама са четверо и више
дјеце у којима ни један родитељ не ради.Они би имали сваки мјесец једнократну новчану накнаду.Овим
Буџетом је , као и 2017. године, предвиђеноа подршка Удружењу пензионера, такође поред Борачке
организације и Црвеног крста и Удружењу РВИ као и Удружењу дјеце са посебним потребама. Када се
говори о стратешким документима, овим Буџетом је у оквиру Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове предвиђена ставка за изради просторног плана од 50.000 КМ и посебни капитални
грантови односно за опремање и дијела наших јавних предузећа“Слободне зоне“ и „Водовода и
канализације“
На крају, Начелник је поново истакао да је овај Буџет значајно реалинији у односу на Буџет из
2017. године , да су непорески приходи мањи него у Ребалансу буџета за 2017. годину али већи у односу
на извршење из 2016. године. Када је ријеч о накнадама по основу једнократне ренте и накнадама за
грађевинско земљиште предвиђене су само оне продаје и инвестиције које су извјесне за слиједећу
годину.Начелник је дубоко убијеђен да ћемо слиједеће године имати много више прихода него што је
планирано Нацртом буџета за 2018. годину.
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, истиче да је ово један од најреалнијих
буџета које је он до сада радио.Сви захтјеви буџетских корисника су покривени без потребе да се
приходовна страна увећава нереалним планирањем.Препорука Министарства финансија је да се смање
средства за бруто плате и расходи по основу роба и услуга. Он очекује да ће и идуће године бити
ребаланс Буџета.
Дискусија:
Милан Симић Сматра да су приходи неизвјесни, и без обзора што постоји сугестија Министарства
финансија, прихи мисли на индиректне порезе, су повећани на 250.000 КМ, што сматра да је
негативно.Оно што сматра да су сви запазили је да су предлагач и обрађивач привели непореске приходе
близу реалних јер знају да слиједеће године неће бити неких инвестиција, да неће бити одређених накнада
за грађевинско земљиште и једнократних ренти, концесионе накнаде су раније наплаћене а приход је
створен, и по њему је прилично реална позиција непопреских прихода.Не очекује планиране приходе и
мисли да би требали остати на претходном нивоу.Везано за старе обавезе пита да ли је овдје предвиђено
да се нешто враћа од она фамозна 3 милиона КМ за краткорочне обавезе, односно да ли су све
краткорочне обавезе од 3 милиона КМ плаћене.Боји се да ће, а и раније је тако рађено, да су сви приходи
прилагођени расходима у тој години, а врло мало се предвиђа за обавезе из ранијих година. Пита гдје су
овдје садржане позиције за отплату фамозних старих дугова осим онога што је наведено – отплате
кредита, камата, пореског дуга и гаранције за водовод у износу од 47.000 КМ.
Велимир Андрић истиче да се овдје ради о Нацрту буџета који треба да иде у даљу
процедуру.Сугерише свим клубовима одборника и свим одборницима а очекује да и грађани дају своје
приједлоге на овај Нацрт који треба да иде на јавну расправу.Волио би да сви дају своја мишљења и да у
форми амандмана доставе своје приједлоге и да се о њима расправља на слиједећој сједници Скупштине
када та тачка буде на дневном реду. Ми се можемо слагати или не слагати са оним што је у Буџету али
подсјећа да је законска обавеза да се донесе Буџет.Нада се да ће дискусија на наредној сједници
Скупштине када буде Приједлог буџета бити много шира и значајнија.
Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове, истиче да се за
дискусију јавио понукан изнесеном нетачном чињеницом а она се односи да је измјена Закона о
концесијама допринијела промјени ставке за приход од концесија.Измјена Закона о концесијама је била
2013. године.Нацртом буџета за 2017. годину предвиђено је 15.000, реализовано у 2017. години до сада
90.000 КМ а наша процјена до краја године је да је реално да буде 100.000 Км.Није измјена Закона о
концесијама из 2013. године створила извршење ове буџетске позиције него један интензиван рад са
Пореском управом на наплати концесионих потраживања по основу концесија на пољопривредно
земљиште у власништву Републике Српске на подручју општине Шамац.Имамо 950 ha и планирано у
следећој години неких 60.000 Км што је реалана приход Општине.Такође и накнаде на извађени материјал
из водотока, пошто се и то подразумијева под концесијама, планирано је 150.000 КМ на бази израђених
елабората и процјена вађења материјала из водотока, а због смањења у овој години је дошло због
кашњења са примјеном Правилника и што су кључни извођачи у радовима ушли тек у августу мјесецу и
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због самњених извађених количина. Такође наводи пошто се стално прича о уштедама на грађанима, да је
предвиђено нацртом буџета за 2018. годину Правилником о подстицајима дође до повећања за додатних
10.000 КМ, односно са 100.000 на 100.000 КМ.
Милан Симић (криви навод) истиче да није имао намјеру да нешто демантује и да каже да то није
тачно, он само каже да до 2014. године није било обавезе концесионара да било какав износ новца
уплаћују општинама на чијем се подручју добро налази.Значи до 2014. године концесионе накнаде су биле
комплетан приход Републике.Измјеном Закона о буџетском систему од 2013. године приход од
концесија се дијели на општине и Републику а у конкретном случају општини Шамац 80% а Републици
20%, пошто смо неразвијена општина.Наводи да ништа друго није реако и да нема потребе да се г-дин
Светозар узбуђује и да драматизује.
Слободан Сјенчић је дао додатно образложење и истакао да по Колективном уговору смо
Ватрогасну једницу у Шамцу и све ватрогасце довели у законске оквире, тј. Поштујемо колективни
уговор а то значи више финансијских средстава. Наиме, до сада ватрогасцима нису исплаћиване накнаде
по основу рада у нерадне дане и дане државних празника и нису имали плаћен ноћни рада.Сада им се
плате обрачунавају у складу са Колективним уговором, тако да је и то значајно повећало ставку бруто
плата.Питање везано за краткорочне обавезе, односно да ли је предвиђено нешто у Буџету за измирење
пренесених обавеза тј. обавеза које ћемо из 2017. године пренијети у 2018. годину, подсјетио да прошле
године у децембру када је усвајан Буџет за 2017. годину је било 62% само на двије ставке бруто плате и
отплате и отплате кредита.тачно је да се тражи – има буџетска ставка да ако има слободних средстава да
се могу измиривати пренесене обавезе из претходног периода, али из искуства зна да већина општина то
не може да испоштује, и управо се буџетским приходима 2018. године покривају буџетски расходи из
2018. године.Новчани ток је нешто посве друго, како ћемо доћи у позицију да смањујемо краткорочне
обавезе- па на тај начин што ћемо по по мало смањивати новостворене обавезе, и ми смо дијелом и
измирили у 2017. години доста обавеза из 2016. године.исто тако, десит ће се ситуација да кроз новчани
ток из прилива у 2018. години да ће се измиривати неке обавезе из 2017. године.Али није могуће
практично, како је сада дато техничко рјешење, да се сада у Буџет унесе још 3.000.000 КМ обавеза. То је
теоретски лијепо замишљено али у пракси није проводиво.
Дискусије више није било и Нацрт Буџета општине Шамац за 2018. Годину стављен је на
изјашњавање.

Са 15 гласова ЗА и 7 гласова ПРОТИВ донијет је слиједећи
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта буџета Општине Шамац за 2018. годину

1. Прихвата се Нацрт буџета Општине Шамац за 2018. годину и упућује на јавну расправу,
ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт буџета Општине Шамац за 2018. годину објавиће се на интернет страници Општине
Шамац www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине и Одјељење
за финансије, које се истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог буџета
за 2018. годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета Општине Шамац за 2018.
годину.
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6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
АД - 7. Приједлог одлуке о такси превозу на подручју општине Шамац
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, начелниик Одјељења за привреду и инспекцијске
послове.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно)
превозу на подручју општине Шамац.

у предложеном тексту донијета је Одлука о такси

АД - 8. Приједлог одлуке о усвајању Плана заштите од пожара на подручју општине Шамац
Краће напомене дао је Слободан Миловановић, старјешина Професионалне ватрогасне јединице
Шамац.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о усвајању Плана
заштите од пожара на подручју општине Шамац.
АД - 9. Приједлог одлуке о одређивању радног времена привредним друштвима и
предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине
Шамац
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске
послове.
Дискусије није било и Приједлог одлуке је дат на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о одређивању
радног времена привредним друштвима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и
услужну дјелатност на подручју општине Шамац.
АД -10. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање три члана
Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац
Предсједница СО је подсјетила да је Скупштина општине на X редовној сједници одржаној у
јулу ове године донијела Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Апотека
Шамац, те да је потребно расписати Конкурс за избор и именовање три члана Управног одбора ЈЗУ
Апотека.
Дискусије није било и Приједлог одлуке је дат на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање три члана Управног одбора ЈЗу Апотека Шамац.
АД- 11. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Стеви Богдановић из Шамца

Констатовано је да нема потребе за уводном образложењем.
Дискусије није било и предсједница Скупштине ставила је Приједлог одлуке на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о избору
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најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске Стеви Богдановић из Шамца.
АД- 12. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Предузећу ''Примус Агро'' д.о.о. из

Шамца
Предсједница Скупштине дала је Приједлог одлуке на дискусију.
Ведран Ђурђевић наводи да је приједлог ове одлуке примјер флагрантног кршењеа закона. Закон
о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе прописује ко може бити
службник у јединици локалне самоуправе.Члан 44. и члан 45. регулишу неспојивост статуса службеника у
локалној самоуправи са постојањем одређених чињеница које спречавају одређено лице да уопште буде
службеник локалне самоуправе.Обзиром да ће о овоме бити ријеч у тачци Актуелни час , подсјећа везано
за законитост доношења ове одлуке. Обрадивач Приједлога одлуке је Одјељење за привреду , начелник
одјељења Светозар Евђић је један од службеника који има мјесто руководећег службеника у Општинској
управи Шамац. Светозар Евђић се у Јавном регистру суда који води регистар привредних субјеката и у
АПИФ-у води као оснивач и власник предузећа „Примус Агро“ д.о.о Шамац, које треба да Одлуком буде
изабрано за додјелу у закуп пољопривредног земљишта.Упис у јавни регистар сматра се тачним,
Светозар Евђић је у складу са законом о службеницима и намјештеницима у јединици локалне самоуправе
био дужан да прије него што је засновао службенички однос у Општинској управи пренесе власнички
удио .Све је изостало: у поступку доношења одлуке прекршен је закон, одлука која се донесе кршењем
закона је ништава, поступак незаконито проведен и Одлука о избору ове фирме гдје је власник један од
обрађивача овог акта један руководећи службеник, не може бити законита.Поред тога он је и предсједник
Општинског одбора Социјалистичке партије. Наводи да се овдје ради о сукобу интереса, да је прекршен
закон и да одборници не би смјели изгласати предложену одлуку.Сматра да је Начелник општине прије
предлагања Светозара Евђић за руководећег службеника требао провјерити и утврдити да ли се
именовани налази у сукобу интереса.
Начелник општине истиче да он није имао обавезу да зна ко је оснивач фирме
Ведран Ђурђевић (реплика) истиче да је казненим одредбама закона прописано да ће се казнити
одговорно лице ако запосли лице које је у сукобу интереса.
Начелник Општине истиче да он није правник, те да не види ништа спорно да Приједлог ове
одлуке повуче из скупштинске процедуре, што је након тога и учинио.
Након ове тачке услиједила је пауза у раду сједнице у времену од 13,35 до 13,50 часова.

АД- 13. Извјештај о раду ЈПУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за школску
2016/2017.годину
Од ове тачке сједници не присуствује
Скупштине општине.

одборник Саша Маслић уз сагласност предсједнице

Уводно образложење дала је Маријана Дујковић, директор ЈПУ Дјечије обданиште „Радост“
Шамац.
Дискусије није било и предсједница Скупштине ставила је Извјештај на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) усвојен је Извјештај о раду ЈПУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац за школску 2016/2017. годину.
АД- 14. Годишњи програм рада за радну 2017/2018. годину ЈПУ Дјечије обданиште

''Радост'' Шамац
Уводно образложење дала је Маријана Дујковић.
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Дискусије није било и Годишњи програм рада ЈПУ „Радост“ за радну 2017/2018 годину дат је на
изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) дата је сагласност на Годишњи програм рада ЈПУ
Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за радну 2017/2018 годину.
АД-15. Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за 2018. годину
Драгица Боројевић, в.д. директора ЈУ Народна библиотека Шамац, дала је уводно образложење.
Дискусија:
Велимир Андрић ставља примједбу на форму Програма рада јер сматра да једна установа као што
је Библиотека мора имати другачији приступ приликом израде оваквог документа, односно да мора бити
урађено на много озбиљнији начин.Колико Библиотека има чланова у колико има књига у књижном
фонду – то су статистички подаци .Даље наводи да организовање додатних активности Библиотеке не
мора бити строго везано за простор Библиотеке, јер има и других простора у којима се такве активности
могу организовати. Сматра да би у сарадњи са Књижевним клубом „Савовање“ могле неке од тих
активности да се организују.Такође, сматра да би требало више да се ради када је у питању медијско
представљање.Због свега изнесеног, предлаже да овај Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац треба
скинути са дневног реда данашње сједнице СО-е.
Сања Драгичевић сматра када је у питању запошљавање 3 нова радника да Скупштина општине
треба подржати само ако Министарство обезбједи сртедства за њихов рад.
Предраг Маринковић сматра да је можда могло и више да се напише у Програму рада, али, с
обзиром на то колико Библиотека има чланова и каква је уопште ситуација, он није за то да се скине с
дневног реда данашње сједнице.
Велимир Андрић истиче да он у потпуности схвата у каквим условима ради Библиотека и у каквим
временима живимо али да он говори о форми и садржају Програма рада и да морамо увести стандарде за
израду извјештаја о раду и програма рада.Наводи да он остаје при мишљењу да овај програм рада треба
вратити на дораду.
Начелник општине истиче да он није заговорник да се не изгласа овај Програм али је за то да се
повуче и доради.Суштина је да се овдје испреличу надлежности Министарства и општине.Када је у
питању простор и организовање књижевних вечери , наводи да није проблем да се у Буџету обезбједи
2.000 – 3.000 КМ, али се морамо озбиљније позабавити програмом рада, те је мишљења да исти треба
повући и дорадити за наредну сједницу Скупштине општине.
Предсједница Скупштине општине истиче да недостаје Финансијски план за 2018. годину који
треба да се размтра уз Програм рада и наводи да је и она мишљења да презентирани Програм рада треба
повучи с дневниог реда данашање сједнице, те да се исти доради за наредну сједницу Скупштине.
Драгица Боројевић је изјавила да прихвата сугестије и да повлачи овај Програм рада , који ће бити
дорађен у складу са датим сугестијама за наредну сједницу Скупштине општине.
АД-16. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац

од 01.01.2009.-31.12.2016.године
Уводно образложење по Информацији дао је начелник одјељења за привреду и инспекцијске
послове Светозар Евђић.
Дискусија:
Милан Симић сматра да разлог за ову информацију није ово што је навео Светозар Евђић, већ
његова дискусија са прошле сједнице.Оно што је занимљиво – чудно је да овакву информацију пеипрема
ненадлежно одјељење, те пита г-дина Евђића гдје је он био када је судски вјештак процјењивао
вриједност, јер су различите цијене земљишта у истој зони.Предлаже да Одјељење за привреду напише
информацију о продаји земљишта за период од 1992. до 2009.године.Даље, обавезе купаца земљишта –
ствар је у том да ли је одређене клаузуле требало унијети у уговор и пита да ли је у уговору са Бингом
предвиђена клаузула да мора нешто градити на том земљишту.
Мирко Лукић (реплика у име Клуба одборника СДС-а) Предлаже да се ова информација прошири
за период од 1992. од прије 2009. године па уназад колико год је то могуће , уколико омају подаци
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односно ако постоји архива имајући у виду поплаву.Сматра да је информација штура и не може се
квалитетно донијети озбиљан закључак али да може да ослика стање понашања општинске
администрације и власти општине у односу на државну имовину за коју је била задужена јер су сви
потписали заклетву да се обавезују на бригу и чување те имовине.
Истиче да би њега била срамота и свих одборника који су били од 2008. до 2016. године да ово слиједеће
у Билтену буде објављено.Ово је класичан примјер приватизације државне имовине и то је срамота свих
одборника који су сједили овдје и доносили овакве одлуке о продаји.Пита предлагача да ли је имовина
искњижена из наше имовине и да ли се плаћа порез, те истиче да је он као начелник општине подијелио
700 плацева и у сваком уговору има клаузула.Сматра да је ово само почетак и да овај материјал треба да
иде надлежним службама на разматрање.Такође наводи да је у његово вријеме на Предузетничкој зони
било 40 запослених.
Милан Симић (реплика) Пита зашто г-дин Лукић толико виче , да ли мисли да их препада?Као
прво није му јасно учешће начелника Одјељења за привреду у овим постпцима и шта се хтјело тиме
рећи.Као руго, он би ,како каже, престао млатарати о овоме а ако се мисли да је нешто незаконито, нека се
покрениу поступци и судске тужбе.Везано за приједлог да се уради информација за претходни период,
каже нека се уради таква информација и да видимо ефекте запошљавања поготово када је ријеч о
предузетничкој зони.Прича се о неких 40 запослених на предузетничкој зони – он је на сједницама
Скупштине у претходном сазиву извјештавао о закупу и 90% дуговања су ти предузетници или правна
лица који су радили по основу закуоа на предузетничкој зони остали дужни и нестали.Продукт вашег
запошљавања на предузетничкој зони је да је у једном моменту нисмо тамо имали никог ни у закупу а
имали смо огромна потраживања.
Мирко Лукић (реплика) Наводи да је до 2009. године било 3.450 радниика запослено на овој
општини .Међу тим радницима су били и радници који су били у тој предузетничкој зони, а сви
послодавци који су тамо били нису купили просторе него ду били и простори који су дати у закуп.Остали
без радника који су тамо радили , али ми смо оставили комплетан простор и инфраструктуру која је тамо
и камо среће да та инфраструктура и сада.Колико он зна пола објеката је порушено и запаљено а о томе
да неко озбиљно мисли и раз,мишља нема ни говора..У том дијелу он тражи да се сачини још једна
додатна информација , с обзиром на овако обрађен материјал, да имамо на основу чега и ко је у које
вријеме радио.То што је поменуо начелника Одјељења за привреду, сматра да је несрећа ове општине да је
начелник Одјељења за урбанизам водио сву политику ове општине везано за државну имовину која се
зове некретнине општине Шамац.
Милан Симић (реплика) Пита ко је споменуо да је Одјељење за урбанизам доносило те одлуке, те
да је он рекао да је то Одјељење (за урббанизам) надлежно за провођење таквих поступака, значи
припрема материјала итд. итд.
Ведран Ђурђевић Када је у питању сама ова Информација , истиче да колега Милан Симић рекао
да то није надлежност овог одјељења и то није спорно.Међутим, оно што је написано у закључцима у
Информацији није резултат ога да неко није домаћински газдовао ни до 2009.године ни од 2008. До
2016.године, већ је резултат тренутних прилика.У прошлом сазиву Скупштине продано је 2 дунума
земљишта код Бинга за 70.000 КМ а знамо да је сада Бингу продано 12 – 13 дунума за 300.000 КМ.Када
се гледа однос неких цијена, ми не можемо гледати коју је процјену утврдио вјештак, треба да гледамо у
каквим привредним условима је некад нешто продавано.Ми можемо доћи у ситуацију да нам Бинго
остане овакав незавршен и 12 – 13 дунума би остало заробљено да нико ништа не може направити.То
како се некад продавало (говори хипотетички) па нико није могао неког да услови да нешто озида зато
што му је продано.није то приватизација па да је неко писао писмо намјере.Ако је неко тражио да му се
пренесе имовина за неку купопродајну цијену она је могла бити већа или мања, али да се неко услови да
запосли 100 радниика – то се није могло.Ми не знамо да ли ће Бинго запослити нових 40 радника или ћеће
ови који су већ запослени у Бингу прећи, или ће доћи из Тузле.Ми ћемо доћи у ситуацију да 40 малих
људи који држе продавнице и кафиће затворе своје радње.И мићемо доћи у ситуацију да је 40 радника
запослено у Бингу а да 40 људи у граду остане без посла.да ли је то била намјера начелника општине и
кабинета начелника општинекада је доношена одлука – није али смо то хтјели да продамо а и да је било
то мало јефтиније можда би нас неко питао за 10 година зар се то није могло скупље продати.Када се
неком нешто продаје у средини као што је Шамац, кад је 2009. године наступила свјетска криза и кад
нисмо могли да бирамо кога ћемо довести, било је битно да се само нешто отвори, а и 2014. године када је
све поплављено и када смо тражили могућност да неко покрене привреду, не можемо анализират да ли је
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нешто било продано скупље за марку или јефтиније, то је однос величина који се види на милион
квадрата., а не на 400, 500 и 600 м2.Када је у питању развојно-предузетничка зона, ви знате да се то
предузеће зове Слободна зона.Циљ Слободне зоне предузећа које газдује граничним прелазом са наше
стране није уопште да наплаћиујке паркинг и обавља комуналне дјелатности.Ко год је и шта год је радио
у Слободној зони покушао је нешто да направи, покушао је да покрене привреду, да ли ће то бити 15
шпедиција или ће битихотел или аеродром ја вјерујем, као што вјерујем сад, тако вјерујем да су и раније
сви ишли са искреном намјером.Немојте сада да гледамо ко је шта радио ако шта није смио радити,
можда је смио то радити у околностима које су му то дозвољавале.Привредне ефекте на основу тога
колико је земљишта и за које паре је продано не може процјењивати нико.Земљиште је ту гдје јест,
Шамац је у окружењу таквом какво јест.Ко га је довео до тога није наше да разматрамо – наше је да
пробамо помаћи Шамац ка оним општинама које су око нас и мало изнад нас.
Мирко Лукић (криви навод) Наводи да је он ову информацију доживио кроз двије ствари – једна
је привредни ефекат а друга је финансијски ефекат.Није ни једног момента помислио нити би желио да
помене напр. Цицу Пантелића зато што му је продано по 2 КМ земљиште у Обудовцу, јер је човјек
направио халу и запошљава људе.Због тога никада не би критиковаони АБЦ Техник, ни Зенит, ни Цицу
Пантелића, ни оне који су због потребе своје производње или због пута да укрупне тј. да фомирају своју
парцелу купили земљиште.Али за оне који од 2009.године па до данас су узели велике површине а
платили мало, а неко овдје је рекао да је земљиште на локацији код слободне зоне било 12 КМ/1м2 а
продано је по 8 Км, пита шта је оправдање за то, ко је тај ко има право да испод те цијене дозволи да неко
нешто уради а да се ништа не деси на тој парцели.Ја због тога говорим, да се ово не понови, јер оваква
политика не ваља.Можда ће та информација коју је тражио колега Милан и прије 2009. Године бити иста
таква – онда ћу ја морати да кажем „људи извините“.У том смислу је његова дискусија а не у смислу да
осуди, камо среће да су били инвеститори али нису били инвеститори већ лажни инвеститори који су
оманули или са неким одавде обманули оне који су донијели одлуку да се ово прода.
Начелник општине Ђорђе Милићевић: Везано за излагање одборника Милана Симића наводи да
није ријеч о некој драматичности на прошлој сједници Скупштине општине у реакцији начелника
Одјељења за привреду нити о неким манипулаторима. „Када пођем о овим темама да говорим и када
пођу да сугеришу неки који су директно били учесници овакве врсте продаје земљишта, онда сваком
часном човјеку, вјерујте без обзира ко је пође се дизати притисак.Овдје апсолутно није ријеч ни о каквој
намјери да се исполитизује нешто.Ја сам као начелник Општине предложио ову информацију, и као
начелник Општине предлажем да у слиједећем Програму рада СО Шамац а и свим наредним програмима
сваке године имамо информацију о продаји земљишта, дакле желим и себи да завежем руке.Постављено
је питање како се то некад радило и Ви кажете да сте били на маргинама у томе свему и да нисте
учествовали у свему томе.Данас се другачије ради.Постоји ли инвеститор који је долазио овдје и
разговарао да у мом кабинету заједно са мном није сједио начелник одјељења за финансије, начелник за
урбанизам и начелник за привреду, ево све троје су ту - реците је ли икад било да неко ушао и попио кафу
– то је принцип рада.И зато мени не смета да од следеће године ова информација буде сваке године у
програму рада СО-е. Ја сам предлагач ове информације и желом да видим шта је иза овога остало.Свима
су нам , од позиције до опозиције,пуна уста привреде,пуна уста привреде, подстицаја, развоја, кад не
знамо шта ћемо само о томе причамо.Ја, вођен дискусијом одборника Лукића, ни једног тренутка нисам
имао намјеру нити мој начелник одјељења да људе који су проширивали, напр. уз Кодеx-пром , дакле
одређени привредници који су допуњавали просторе – апсолутно им треба дати и не треба размишљати о
томе, инвеститор који долази, одборник Ђурђевић је то малоприје рекао, у одређеном моменту и сегменту
– апсолутно није битна цијена.И морам Вас исправити , ово земљиште које је дато Бингу, па Ви врло
добро знате да то мал те није ни грађевинско земљиште, људи су морали да уграде 3.000 шипова јер је
земљиште подводно, али смо успјели да договоримо да то буде 23,10 КМ/1м2.Ако ме питате с правне
стране, ово је спроведено.И ја се залажем потпуно да све ове предмете изузмемо и прегледамо, али ви
знате кад Скупштина донесе одлуку како то иде даље.Али овдје није ријеч ни о каквим инвеститорима,
овдје је ријеч о кршењу неких ствари о којима сте причали, један дио вас не свих, свих ових година.Ви
ћете видјети у Стратегији локалног економског развоја општине Шамац пише „даљи развој Развојнопредузетничке зоне Шамац“ а ње нема , она је искрчмена.како се могло ставити у Стратегију нешто што
је већ све искрчмено.Видјет ћете, кад су се предлагале одређене мјере у Министарству привреде и
индустрије, каже се „слободна зона“, па ми је неки дан дошао човјек који мисли да је ово наше
предузеће „Слободна зона“ да је то Слободна зона коју смо формирали и кад му кажем да тамо нема
апсолутно ништа, онда човјек не може да вјерује.Није то концепција, то не може бити дио никакве
стратегије.Не само да није усклађено са просторно-планском документацијом јер је нисмо ни имали, није
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усклађено ни са причом о развојно-предузетничкој зони о којој смо причали. Одборник Лукић је врло
добро рекао, било је тада запослено тамо толико људи, али су ти људи отишли, нису се успјели вратити
итд. Нисам ја заговорник да уз уговор треба да стоји клаузула.Залагат ћу се колико год могу да стоји та
клаузула, али ако не може , па причамо и цијенимо.Ја се не либим то рећи и знам да због тога овдје имам
проблема у раду.Овдје је ријеч о пар људи који су изузетно били блиски са бившим кабинетом.Овдје није
ријеч ни о никаквим инвеститорима, ја сам поновио да људима као што је Цицо Пантелић скидам капу,
мал те не да хоће неко такав доћи да дамо џабе, и не треба да причамо о таквим ставрима.Доводите ме у
ситуацију да морам да наведем примјер човјека са којима имам добру комуникацију а то је Стајић, ми смо
му дуговали и ви за ви дуга смо му дали асфалтирано земљиште у центру града да направи неко
стајалиште,ни он не зна шта је.Је ли то нека инвестиција, је ли она требала да има неке ефекте? О таквим
ми стварима причамо. Дакле, имамо кључне локације : слободне зоне, развојно-предузетничке зоне ,
имамо у центру града и на такав начин располажемо земљиштем.Па и „Адитив“, небитно коме он
припада данас, човјек који је нешто рекао и ево писмо намјере стоји како стоји, и неће још дуго стајати
бар ћу се ја потрудити.Али, ви имате у тој вашој предузетничкој зони пословне просторе, човјек је тамо
купио за 7 – 8 КМ /1 м2 и поставио комбајне и машине, знате ви то добро.Је ли то инвеститор, је ли се
морало то продати човјеку на тој локацији да тамо оставља комбајне? Је ли он то морао купити те 2016.
године? Је ли „Предоил“ морао да купи онај дио, па тамо је само Бужанин Радоја ауспух -сервис
остао.Неки дан дође ми из Бадера , знате кави су неразјашњени односи тамо остали, и каже „да продат ћу
ја теби ону земљу 3800 м2 али сада је цијена већа“.Рекао сам „Молим, јел ти мислиш да сам ја луд да од
тебе сада купим по већој цијени.Ја могу од тебе купити зенмљиште зарад поравнања дугова само по истој
цијени по којој си ти купио од општине“.Евђенићи који су имали ту земљиште, они су стварно били
коректни, али им се требало рећи давно хоћеш или нећеш, ако нећеш вратићемо земљиште и
комплетирати парцелу, довест ћемо инфраструктуру тамо и да кажемо да имамо 10.000 – 15.000 м2 за
некога ко дође.Ми заиста долазимо у ситуацијуда немамо нешто крупно (ако кажем крупно -50 радника је
крупно). Ми немамо неку површину од 10.000 м2 да би могли неком да дамо и ми ћемо морати нешто и
порушити око развојно-предузетничке зоне, да би покушали тамо нешто направити. Дакле не ради се
овдје о драматургији, не ради се о политици али желим да нешто остане да се види шта је урађено.Ми
стално причамо да треба радити неке ствари, али морамо констатовати какво смо стање затекли у овој
области.Ова информација је рађена не само са аспекта ефекта које има на привреду, него је рађена и са
аспекта да каже у ком правцу треба дјеловати у наредном периоду.Ми ћемо сада имати, тј. надам се да
ћемо имати, још једног инвеститора, тамо у оној рупиу, јер оно су рупењ, оно се не може поредити са
земљиштем које је до сада испродано.дајте да будемо отворени, не либим се то рећи, овдје су неки људи
уносили макете и показивали како ће изгледати казино итд. говорећи да ће то бити врата Шамца.Гдје је то
сада и немојте бранити неодбрањиво јер улазимо без потребе у нешто што је беспотребно.Дајте реците
једном „ма ово је лоше урађено, направљен је хаос и ми не можемо сви преузети одговорност“, ако ћемо
искрено да причамо а има људи који желе да позитивно говоре о томе. Причамо о кабинету и
одговорности овог и оног. Нема – одговорност је онога ко је вршио власт , као што ће бити моја
одговорност и свих ових овдје у наредном периоду.дајте да не измишљамо топлу воду, да ли ће неко
изградити нешто и шта је он у писму намјере рекао и да ли ће испоштовати, па пазите, с људима се дуго
разговара, снима се ко је то , не може човјек који се бави пољопривредним земљиштем да купи халу и
остави оно, бити претпоставка да је он инвеститор.Зна се ко може бити инвеститор и на који начин. И да,
каже се „ може Бинго отићи“ ал не може отићи јер је овдје све дефинисано. Неће Бинго затворити локале
у Шамцу. И кажу „бит ће празан трг“ – па трг је сада празан и локали и без Бинга.“
Предраг Маринковић обраћа се предсједници Скупштине општине и ставља примједбу што су на
дневни ред данашање сједнице уврштене тачке о којима треба дуже расправљати.Такође, изјавио је „ми
ћемо признати наше греке када ви будете признали и добре ствари које смо урадили и које су остале иза
нас“.
Предсједница СО Николина Шкрбић сматра да на основу вођене дискусије произилази закључак,
поред закључака који су дати у Информацији, у смислу да начелнику општине упутимо захтјев да се
испитају сви сумњиви уговори и како су завршавани, те ако се сматра да је био недомаћински однос да се
упути у процедуру доказивања пред надлежним органима.
Начелник Општине предлаже слиједеће закључке: 1) да све сви постојећи уговори које имамо још
једном преиспитају и 2) да се уради оваква Информација о продаји непокретности у власништву Општине
Шамац за период 1992-2009. године.
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Предсједница Скупштине општине Николина Шкрбић је ставила на изјашњавање Информацију са
приједлогом слиједећих закључака произашлих из дискусије која је вођена:

1. Скупштина општине прихвата Информацију о продаји земљишта и објеката у власништву
општине Шамац од 01.01.2009. до 31.12.2016. године са сљедећим закључцима:
- да је продаја непокретности у власништву Општине Шамац у периоду 2009. до 2016. године била
непланска и у супротности са планом развоја општине Шамац,
- да су се на локацији Развојно-предузетничке зоне продавале непокретности, а што је у супротности са
самом сврхом постојања исте, те да су у овом тренутку власници објеката и земљишта физичка, односно
правна лица, што значи да Општина Шамац више нема утицаја да на локацији Развојно-предузетничке
зоне може закључивати уговоре о закупу са одређеним привредницима, нити може будућим
инвеститорима понудити одређене објекте на кориштење,
- да је на Индустријско-пословној зони Шамац, која се налази на локацији у близини граничног прелаза
ситуација готово идентична са Развојно-предузетничком зоном, те да већина непокретности која је
продата није постигла очекиване ефекте, будући да се ништа није изградило на локацији која је плански
била намијењена индустрији и
- да је евидентно да су поједине цијене продатих некретнина у оквиру Развојно-предузетничке зоне,
Индустријско-пословне зоне Шамац, као и на локацији око Спомен дома, биле знатно ниже у односу на
цијене сусједних парцела.
2. Скупштина општине тражи од Начелника општине и Одјељења за привреду Општинске управе
да се још једном преиспитају постојећи уговори о продаји непокретности у том периоду и да се за једну од
наредних сједница припреми Информацију о продаји непокретности у власништву Општине Шамац за
период 1992-2009. године.

Са 20 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о продаји земљишта и
објеката у власништву општине Шамац од 01.01.2009.-31.12.2016.године са предложеним
закључцима.
АД- 17. Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју
Уводно образложење дала је Анка Тутњевић, директор ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Дискусије није било и предсједница Скупштине је ставила Информацију на изјашњавање.
Анка Тутњевић је изјавила да се по овој тачци неће изјашњавати.

Са 20 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о заштити дјеце и омладине
са сметњама у развоју.
АД - 18. Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац у 2017.

години са посебним освртом на снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
Од ове тачке сједници не присуствује одборник Ђорђе Кертић уз сагласност предсједнице
Скупштине општине.
Михајло Ђурђевић, директор КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац, дао је уводно
образложење.
Информација је дата на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о снабдијевању водом на
подручју општине Шамац у 2017. години са посебним освртом на снабдијевање из артешких
бунара и квалитет исте.
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АД -19. Информација о стању у области културе и културним манифестацијама
одржаним на подручју општине Шамац у 2017. години
Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности, дао је уводно образложење.
Дискусије није било и Информација је дата на изјашњавање.
Са 20 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о стању у области културе и
културним манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац у 2017. години.
АД - 20. Анализа ризика од поплаве са стандардном оперативном процедуром хитног
поступања- општина Шамац
Боро Богдановић, шеф Одсјека цивилне заштите, дао је уводно образложење.
Дискусије није било и предсједница Скупштине дала је на изјашњавање Анализу ризика од
поплаве са стандардном оперативном процедуром хитног поступања – општина Шамац.

Са 20 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Анализа ризика од поплаве са стандардном
оперативном процедуром хитног поступања- општина Шамац.
АД – 21. Актуелни час
Ведран Ђурђевић је приликом дискусије под тачком 2. поставио питање везано за издавање
Билтена, када је речено да се то третира као одборничко питање и да се евидентира под тачком Актуелни
час.
Одговор на исто дала је предсједница Скупштине Николина Шкрбић а исти гласи:
„ По члану 39. Став 2. Тачка 9. Закона о локалној самоуправи у надлежности је Скупштине
општине доношење одлука у циљу информисања.Такође чланом 33. Закона о локалној самоуправи
прописано је да јединица локалне самоуправе обезбјеђује информисање и јавно обавјештавање о
питањима од значаја за живот и рад грађана.Сходно Закону о локалној самоуправи 30. јануара 2009.
године Скупштина општине шамац, на чијем је челу био г-дин Предраг Маринковић, донијела је Одлуку о
издавању билтена Скупштине општие Шамац.У тој одлуци у члану 3. наводи се да је осниовач и издавач
билтена Скупштина општине Шамац, а у члану 6. наводи се да главног и одговорног уредника и чланове
редакције именује начелник општине, а да главни и одговорни уредник одређује садржину и датум
билтена за излажење сваког броја билтена, врши контролу садржине и квалитета текстова сваког
одштампаног броја.“
Предсједница се нада да је одборник Ђурђевић задовољан одговором те изјавила да ће добити
одлуку.

Сједница је завршила са радом у 15,50 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.
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