РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 4/18
Датум 04.05.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XIX СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ,ОДРЖАНЕ 04.05. 2018. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-4/18 од 26.04. 2018. године.
Сједницу је сазвала предсједница Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водила Нада Пивашевић, службеник Општинске управе.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовлo је 25 одборника, 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

Демократски народни савез

+

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

+

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+

Након извршене прозивке предсједница Скупштине општине је констатовала да сједници
присуствује 24 одборника (одборник Мирко Лукић није био присутан у сали у моменту прозивања).
Пошто је констатовано да је присутан довољан број одборника за пуноважно одлучивање,
услиједило је интонирање Химне 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, Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, Предраг Недић, начелник Службе за локални економски развој, Слободан
Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности, Светозар Евђић, савјетник начелника Општине.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Мира Лујић, новинар
РТРС – Дописништво Шамац, Ангелина Васовић-Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, новинар ТВ БН и
Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у Служби начелника општине
Шамац. Сједници присуствује и представник ОСЦ Канцеларија Брчко Миленко Бузаџија.
Сједницу је отворила и истој предсједава
предсједница Скупштине општине Николина
Шкрбић,која је поздравила присутне, захвалила се на одзиву, предложила дневни ред по сазивнику за XIX
сједницу и исти прочитала а затим упитала да ли има приједлога за измјену и допну предложеног дневног
реда.
Пошто није било пријављених за измјену или допуну дневног реда, предсједница Скупштине
предложила је допуну и то тачке 19. дневног реда подтачком б) Извјештај Комисије о спроведеном
поновном поступку по јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, те
уједно предложила да уколико буде усвојен овај приједлог, осале подтачке буду промијењене према
азбучном реду, затим је приједлог дат на гласање.

Са 20 гласова ЗА, 3 гласа ПРОТИВ и 1 глас УЗДРЖАН прихваћен је приједлог да се
тачка 19. предложеног дневног реда допуни подтачком б) Извјештај Комисије о спроведеном
поновном поступку по јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање приједлог дневног реда по Сазивнику са XIX
редовну сједницу са већ прихваћенoм допуном дневног реда.
Одборници су се изјаснили са 24 гласа ЗА, тако да је усвојен слиједећи

Д Н Е В Н И Р ЕД
1. Извод из записника са XVIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју општине
Шамац
4. Приједлог одлуке о измјенама одлуке о изради основа заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Шамац
5. План капиталних улагања за период 2018-2020. године на подручју општине Шамац
6. Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у оквиру и између потрошачких
јединица за период 01.01-31.12.2017. године
7. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01-31.12.2017. године
8. Приједлог Одлуке о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по годишњем
финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2017. годину
9. Извјештај о раду Начелника општине Шамац и Општинске управе у 2017. години
10. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2017. години
са Планом коришћењасредстава од водиних накнада у 2018. години и извјештај о
утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе за 2017. годину
11. Извјештај о пословању ЈУ Туристичка организација Шамац у 2017. години са
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годишњим обрачуном
12. Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном
13. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац за 2018. годину
14. Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2017. години са годишњим
обрачуном
15. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период
01.01-31-12.2017. године
16. Информација о раду и функционисању система цивилне заштите општине Шамац
17. Информација о стању регистрације заједница етажних власника
18. Иновиснко-правни односи
а) Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп (простор у склопу
бившег предузећа ''Храна-продукт'')
б) Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп (у Развојнопредузетничкој зони)
19. Избор, именовања, разрјешења
а) Приједлог рјешења о оглашавању ништавим рјешења о именовању директора
ЈЗУ Дом здравља Шамац
б) Извјештај Комисије о спроведеном поновном поступку по јавном конкурсу за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
в) Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
г) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
д) Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални
рад Шамац
е) Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за
социјални рад Шамац
20. Актуелни час
Затим је предсједница саопштила и да је одборник Михало Товирац, од овог момента присутан на
сједници Скупштине општине.

АД – 1. Извод из записника са XIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 29.03.2018. године, а пошто није било,
Извод из записника је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласa ЗА (једногласно)

усвојен је Извод из Записника са XIX редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 29.03.2018. године, без примједби.

АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
У оквиру ове тачке дневног реда Начелник општине информисао је одборнике о активностима које
су трајале нешто више од мјесец дана, између засједања Скупштине, с обзиром да се ушло у мјесец мај са
одржавањем сједнице Скупштине. Подсјетио је да је у априлу мјесецу, односно 15.04. обиљежен Дан
општине и да је током тих дана одржан низ манифестација и при том се захвалио одборницима и
пресједницима политичких партија као и представницима министарстава и других институција који су
попратили ове догађаје, и истакао да је том приликом обављено низ разговора са представницима
министарстава. Такође, истакао је да је два дана прије обиљежавања Дана општине, отворен Центар за
културу, односно галерија Центра за културу у шта је уложено око 8.000 КМ, са циљем да тај простор не
служи само ЈУ Центар за културу него и свим другим невладиним организацијама, културним и
спортским удружењима на подручју општине Шамац и да имамо мјесто гдје можемо угостити еминентне
умјетнике и госте, те подићи културни живот општине на виши ниво. Нагласио је да је започета
реконструкција Ватрогасног дома у Обудовцу а све у складу са предвиђеним средствима у Буџету за 2018.
годину, око 12.000 КМ издвојено је за унутрашње и спољне радове и намјера је да ту буде смјештена
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дежурна екипа Ватрогасне јединице Шамац, нарочито у љетном периоду. Нагласио је да је , у
међувремену у Министарству за људска права и избјеглице БиХ потписао уговор по основу два пројекта
за избегличку и повратничку популацију БиХ и одобрена су нам два пројекта, један за МЗ Лугови у износу
од 50.000 КМ за асфалтирање дијела улице у насељу Лугови и почетак реализације очекује у јуну, јулу
мјесецу ове године и за повратничку популацију у износу од 11.125,00 КМ за окграду на подручју МЗ
Хрватска Тишина и реализација и овог пројекта се очекује у јуну или јулу мјесецу. Поново напомиње да
су ова средства дефинисана Пројектом из 2017. године за 2018. годину. те да ће у овој години бити поново
расписан јавни позив за додјелу средстава за наредну годину, те да ће се поново Општина јавити на тај
јавни позив и да је ово све у складу са планираним активностима да се што више средстава прикупи са
виших нивоа власти кроз јавне позиве које расписују, за инфраструктурне пројекте, а што ће одборници
моћи видјети и кроз Приједлог плана капиталних улагања, који је на дневном реду данашње сједнице
Скупштине. Такође, подсјетио је да је расписан Јавни позив за додјелу средстава за обнову фасада у три
централне улице у Шамцу, те да је Јавни позив затворен 17.04. На Јавни позив стигле су пријаве за 23
објекта, те да ће у сљедећој седмици бити потписивње уговора и да ће Општина Шамац сносити 50%
трошкова уређења фасада, а 50% етажни власници или власници индивидуалних стамбених објеката., за
шта ће из Буџета општине бити издвојено негдје око 25.000 КМ. Такође, информисао је одборнике и
везано за тендер за насипање макадамских путева, што какао каже мало касни због сложене тендерске
процедуре, те да су извођачи изабрани и насипање почиње данас, док крпљење рупа почиње у периоду од
10-15. маја. Вриједност насипања путева је негдје до 50.000 КМ, а за крпљење рупа предвиђено је негдје
30.000 КМ. Као кључна два проблема на подручју општине Шамац истакао је прије свега проблем
комараца са којим су се суочавали и претходни носиоци власти, а тај проблем влада од Б.Луке до
Бијељине, поготово овај сјевероисточни дио, те да се са овим проблемом не суочава само општина Шамац,
него све ове општине. Ову ситуацију додатно усложњава и водостај ријека као и климатске прилике које
угрожавају ларвицидни третман. Истиче да је општина Шамац заједно са општином Модрича прва
покренула активности на ларвицидном третману , те да се од фирме Екобел затражило да интервентно
изврши уништавање већ оформлјених комараца. Ларвицидни третман је у току и завршава се у наредних
7-10 дана. Такође је ангажована фирма која ће у наредних десетак дана поново извршити запрашивање већ
оформљених јединки на подручју општине и истиче да се чине сви напори да овај проблем буде рјешен,
свјестан да је проблем велики моли грађане за стрпљење. Као други проблем истиче псе луталице и као
податак наводи да је само у 2018. години у три наврата вршено прикупљање паса луталица, ангажујући
двије фирме из Прњавора и Брчког, те је само у једном наврату прикупљно 100 паса. Истиче да имамо
озбиљан проблем и сумњу да људи који обављају одеђене послове овдје довозе псе луталице са подручја
других општине, те је Комунална полиција додатно ангажована на рјешавању овог проблема. Још је
информисао одборнике о тужбеном захтјеву ТВ ХИТ Брчко на 77.745,00 КМ, а који дуг ће се према
споразуму закљученим са овом кућом исплатити у наредних шест мјесеци у једнаким мјесечним
ануитетима.
Предсједник Скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда и дала ријеч одборнику
Ведрану Ђурђевић који је похвалио активности и напоре начелника и Кабинета на рјешавању проблема
везаних за комараце и пасе луталица, и очекује да се са тим активностима настави. Као оно о чему
начелник није информисао скупштину истиче повећање привредних капацитета на подручју општине
Шамац, при чему помиње специјализовану продавницу у објекту на кружном току (Елеганс) која
проширује свој асортиман акцизном робом, па како каже будући да је видио да је начелник обилазио тај
објекат, није информисао Скупштину о истом. Такође питање је поставио и у вези са одржаним састанком
прије одржане утакмице ФК Борац Доња Слатина, и при том истиче да су учесници тог састанка била и
тројица људи из скупштинске сале, па га интересује у ком својству су били присутни на том састанку,
пошто је чуо да састанак није баш био пријатан, па моли начелника да мало информише одборнике о томе.
Предраг Маринковић у својој дискусије прије свега истакао да је био мишљења да ће умањење
одборничких накнада имати за сврху улагање тих средстава у хуманитарне сврхе или неке социјалне
категорије, међутим показало се да се тим парама финансирало само једно ново радно мјесто у Кабинету
начелника. Такође помиње присуство одборника на вјенчањима, за које странке уплаћују средства, а иста
се одборницима не исплаћују, па у том смислу каже да не тражи он да се та средства исплате, али ако се
одборници договоре да присуствују вјенчању без накнаде, јер је то својеврсна част, али да се зна да
Општина узима те паре јер се те акнаде одборницима не исплаћују. Такође истиче да се не исплаћују ни
комисије, а и оно што се може видјети је то да у задње двије године нема никаквих капиталних радова на
подручју општине, те да се ништа посебно није десило, и да се углавном сије трава, сади цвијеће, раде
фасаде, и при том каже да је то све лијепо али се од тога не живи. Истиче да, када су они били на власти, у
прве двије године урађен је Дом културе у Обудовцу, нешто што је импозантно не само за Обудовац него
за читву општину, те у том смислу истиче да од капиталних улагања на подручју општине у протеклом
периоду од двије године не види се ништа. При том истиче да је у вријеме њиховог мандата доста тога
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урадило. Помиње, такође и циркусе са ФК Борац, па Домом здравља, који је и данас на дневном реду, па
га интересује какав ће исход данас по том питању бити.
Начелник општине, захвалио се на похвалама одборника Ђурђевић В., а на постављено питање везано за
објекат мјењаничне истакао је да је за похвалу свака предузетничка дјелатност или радњица која упосли
једног човјека, те истакао да је ту био у својству пријатења, а отварање ће бити па мисли да ће бити позван
и он као представник Електродистрибуције, те по његовим сазнањима ту ће се продавати скупоцјена роба
па свакако рачунају на клијентелу из предузећа као што је Електродистрибуција и друге јавне установе.
Истиче да је свакако значајно, обзиром да ће обављати дјелатност мјењачнице и запослити два радника, да
се ради о некој другој врсти дјелатности осим кладионица. Што се тиче састанка ФК Борац, исти није
нимало био непријатан и то га изненађује у дискусији одборника, а као Начелник општине сматра, а то и
грађани тако виде, ако је нешто лоше то је начелник, а ако је добро сви смо. Проблем ФК борац није стар
годину дана и истиче да смо били у временима када је овај ФК био у трећој лиги и он жели да то тако не
буде, а да исто посматра и ФК у Доњој Слатини и Шамцу и да жели да буду у другој лиги, а да се на
састанку разговарало о будућој сарадњи ова два клуба јер сматра да та сарадња може и мора бити много
боља него што је у данашње вријеме. ФК Борац Шамац је клуб који има стогодишњу традицију и данас је
он у озбиљним проблемима, али не финансијским, зна се да је дуг Борца наслиђен око 60.000 КМ из
ранијег периода. Истиче да је свако ко може дати допринос за бољи рад овог Клуба добродошао, а он као
начелник ових годину дана трудио се да износе трошкова овог Клуба који су износили око 300.000 КМ,
сведе на 120.000 КМ и да тамо нема плаћених менаџерских уговора нити менаџера и да не постоје играчи
којима се дугује, а какви су играчи и да ли управа Клуба може бити боља остаје питање за све нас. Као
начелник општине чим се лоше ствари дешавају одговоран је и за оно за шта је и за оно за шта није.
Сматра да је његов задатак и био да сједне са та два Клуба и да се ти односи побољшају и у будуће буду
бољи него што су данас и поново истиче да састанак уопште није био негативан нити га је он тако
доживио. Везано за дискусију одборника Маринковића, истиче да није истина и да то жели снажно да
демантује када су у питању инвестиције на подручју општине Шамац,и при томе помиње вриједност
инвестиције ТЦ Бинго од 4.000.000,00 КМ, ново запошљавање од 35 радника, поред постојећих, негдје око
650.000 КМ по основу куповине земљишта и накнада по основу ренте и уређења гр. гр. земљишта и од
дијела тих средстава ће бити асфалтиран дио улице Доситеја Обрадовића, и оно што посебно истиче као
битно је то што један дио града инфраструктурно добива посебан изглед и на једном дијелу који је био
рупа добива се импозантан трговачки центар, а мале продавнице се не гасе јер су оне давно угашене.
Такође помиње и ТЦ Ђурић који је излицитирао око 2700 м2 земљишта, гдје ће градити објекат око 1000
м2 те ће и он запослити неких 15-20 радника. такође поново, посебно истиче изглед те улице, која ће
имати посебан инфраструктурни изглед и бити променада града и да није истина да нема
инфраструктурних улагања. Такође напомиње да је у протеклих годину дана запослено нових 100
радника, што свакако није импозантна бројка како каже, али је битно да није присутан негативан тренд
када је запошљавање у питању. Како каже, наравно да нам треба производња, али исто тако не може се
рећи да не треба трговина ако немамо производње, те да производње није било протеклих осам година.
Сви који су долазили на подручје општине Шамац, са намјером да нешто инвестирају, овдје су широм
дочекани, и они који су уложили и они који нису, свакако могу похвалити однос према њима, а
инвеститора и улагања ће, како каже бити још. Истиче и корист објеката који су у тој улици и који ће
индиректно имати користи од отварања ТЦ Бинго. Суштина је да сви који долазе и нешто хоће да граде ће
им бити продата земља, е никако неком онако пријатељски.
Благоје Симић, жели да реагује на теме у којем је он индиректно споменут, а то је ЈЗУ Дом здравља, те
сматра да ту нема никаквог циркуса и да у Дому здравља све функционише како треба, а пресуда
Окружног суда се односи на акт Скупштине општине, а не на Дом здравља. Што се тиче ФК Борац,
циркус је био у октобру прије двије године када се управа Клуба разбјежала и остао на челу само Предо
Маринковић, па како каже, нема ни управе, нико се не брине ни о играчима ни о такмичењу. Управа
Клуба је преузела расуло и дугове и од истог направила озбиљан Клуб, а трошкове смањила три пута и
вратила 61.000 КМ старих дугова. Циљ управе је, како каже, ове године да 99% играча буду из Шамца, те
сада нема ни једног играча да је смјештен у хотелу и да се храни у хотелу, а дата је шанса ову годину дана
играчима из Шамца. Циљ је био да Клуб остане у другој лиги, није се улагало у страни играчки кадар, већ
се радило на стабилизацији Клуба и Клуб је, како каже, финансијски стабилан. То што у овом тренутку
можда није најквалитетнији, не значи да у наредном периоду се неће борити за прву лигу, за шта постоје и
планови али и предуслови. Осврнуо се на, како каже, кафанске приче које су поменуте, и при том истиче
да није потребно да га се шпијунира него да знају кад код сједи у кафани прича о њима исто као што и они
причају о њему, ФК Борац и Дому здравља, те да су фејзбук трачеви њихови, као и све негативности на
друштвеним мрежама. Истиче да нема основа да причају о капиталним улагањима, јер су оставили
Општину са 15.000.000 КМ дуга и потписали дугове.

5

Предраг Маринковић (реплика) истиче да није рекао ''циркус'' у Дому здравља него око Дома здравља,
што и данашња тачка дневног реда показује једну неозбиљност око предлагања кандидата за директора
Дома здравља. Кад је у питању ФК Борац помиње дуговања из 2008. године која су била далеко већа и
сматра да дуг од 61.000 и није толики у односу на тада наслиђени дуг. Кад је у питању ТЦ Бинго,
подсјетио је на разговоре вођене 2015.-2016. године са власницима Бинга везано за изградњу тржног
центра и тада су размишљања ишла у правцу колико ће се то одразити негативно на привреду општине, те
истиче да се слаже са начелником да ће та улица добити другачији и љепши изглед, међутим сматра да ће
запошљавањем 35 нових радника у ТЦ Бинго, остати без посла 35-40 радника других продавница или
угоститељских радњи, јер како има сазнања ту ће бити многи садржаји за које мисли да ће се негативно
одразити на привреду општине Шамац, што је био један од разлога што су вагали да ли ући у тај посао
или не. Такође подсјетио је и на то да је Ветеринарска станица сређена из донаторских средстава
међународне организцације ЦРС, те да имају потписан уговор са њима о пружању бесплатних услуга
грађанима поплавњрених мјесних заједница, у периоду од пет година и истиче да сваке године они
контролишу испуњеност обавеза из уговора.
Ведран Ђурђевић (исправка кривог навода) на дискусију одборника Благоја Симић, изјавио је да он
никога не прати и не уходи, него да нјега прате и то Кабинет начелника општине, те сматра да не треба
нико никаога да прати или уходи, али да бављење политиком или обављање неке мало значајније
функције у општини повлачи да неко о неком прича. Такође, наводи да није истина како одборник Симић
каже да је 15.000.000 милиона дуга, можда је то додато 2.000.000 камате нити да није постојало 2.500.000
КМ када је СНСД долазио на власт, те сматра да, обзиром да он није био ту у то вријеме, треба да погледа
завршшне рачуне из тог периода и постојање ненаплативих потраживања. Такође, не жели говорити о
томе ко је како радио, сматра да сви раде најбоље што знају, а резултати показују како је ко радио. Драго
му је што начелник каже да нам треба и производња, али он сматра да ''не да нам и треба производња'',
него производња треба, а трговина је посљедица, јер се зна да једино производња ствара здрав вишак
вриједности и доноси паре овој општини.
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, жели да на констатацију везано за 2008. годину, како
каже ако је добро разумио, и затечени дуг да је неколико пута био већи је хтио да одговори. Мислећи да се
ради о дискусији везано за Буџет општине, а одборник Предраг Маринковић је говорио о дугу у ФК
Борац, одустао је од давања одговора.
Ведран Ђурђевић, поставио је питање предсједници Скупштине на основу којег члана Пословника је дата
рјеч Слободану Сјенчићу, иако нема ништа против да говори, међутим будући да њему као предсједнику
Клуба одборника ускраћује то, тражи да му се одговори.
Предсједница Скупштине, дала је одговор да сви учесници у раду Скупштине, по одобрењу предсједнице
могу се обратити.

Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.
Приликом гласања у сали нису била присутна два одборника.

Са 14 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН усвојена је Информација о
активностима начелнику у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац.
АД – 3. Приједлог одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју
општине Шамац
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводну ријеч по овој тачки дневног реда.

Дискусије није било и Приједлог одлуке о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју
општине Шамац дат на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (у меоменту гласања један одборник није био присутан) донијета је
Одлука о разврставању локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац
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АД – 4. Приједлог одлуке о измјенама одлуке о изради основа заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Шамац
Уводну ријеч по овој тачки дневног реда, по овлаштењу Начелника општине, дао је Светозар
Евђић, савјетник Начелника општине.
Дискусије није било и Приједлог одлуке о измјенама одлуке о изради основа заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Шамац дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (у меоменту гласања један одборник није био присутан) донијета је
Одлука о измјенама одлуке о изради основа заштите, уређења и коришћења
земљишта на територији општине Шамац у предложеном тексту.

пољопривредног

АД - 5. План капиталних улагања за период 2018-2020. године на подручју општине Шамац
Начелник општине, дао је уводну ријеч по овој тачки дневног реда. У свом излагању истакао је
значај предложеног документа који се односи на трогодишњи период и тиче се значајнијих
инфраструктурних пројеката који се планирају реализовати на подручју општине Шамац, процијењене
финансијске вриједности преко 15.000.000 КМ подијељених у четири категорије: путну инфраструктуру,
комуналну инфраструктуру, развој културе и спорта, изградњу вјерских објеката и остали пројекти.
Посебно је нагласио да је кључ за израду предложеног Плана била ревидирана Стратегија развоја општине
Шамац за период 2016-2020. год. и већина пројеката наведених у овом документу налази се и у документу
Стратегије развоја општине Шамац. Посебно наглашава да је ово оквирни План за трогодишњи период, а
предност ће имати пројекти за које ће се обезбједити средства са виших нивоа власти и пројекти који буду
имали већи приоритет са аспекта мјесних заједница. Намјера је била да се уваже захтјеви МЗ и да се за
исте обезбједе средства путем пројеката. Такође истиче да је за један дио пројеката наведених у документу
Плана, већ обезбјеђена средства са виших ниво власти (наводи пројекте за путну инфраструктурупројекат ИФА). Свакако, како каже, ради се о оквирном Плану, тако да уколико се обезбједе средства са
виших ниво за неке пројекте који нису наведени исти ће се реализовати, а такође и износи по појединим
пројектима су оквирни тако да морамо имати један синопсис кретања и са аспекта капиталног дијела
буџета за ову годину, као и 2019. и 2020. годину.
Крста Бајкановић, у својој дискусији истакао је да је сваки пројекат добар, а оно што жели да истакне је
пројекат за Дјечије обданиште у Обудовцу, за који је урађен, те му није јасно зашто је изостављен из
Плана, при чему је истакао значај реализације овог пројекта са аспекта становништва Обудовца I и II.
Наводи да је раније проведено анкетирање становништва, те да је исказана велика заинтересованост за
отварање Вртића који би пословао у саставу ЈПУ Радост Шамац. Сматра да би свакако овај пројекат
требао да се нађе у овом документу. Такође, наводи да у самом Плану није уочио пројекте за поједине
мјесне заједнице (Шкарић, Писари), а свакако по његовом мишљењу ће бити потребно и у тим мјесним
заједницама нешто радити.
Ведран Ђурђевић, у својој дискусији истакао је да предложени документ садржи реалне ствари које су
овдје потребне, а како каже оно што фали и што ће фалити је да се захвали и замоли Влада Републике
Српске као носилац великог дијела пројеката, поготово када су у питању пјешачке стазе које се односе на
улицу Цара Душана и потез од Писара до Шамца јер су то регионални путева и под ингеренцијом
Дирекције за путеве, тако да вјерује да ће Влада РС дати свој максимум и да се мора знати да је Влада РС
улагала у ову општину и да ће улагати. Везано за дискусију одборника Бајкановић К., такође сматра да је
то један од приоритетнијих пројеката и сугерише Начелнику општине да наставак изградње улице
Доситеја Обрадовића буде један од приоритетнијих пројеката. Изразио нејасноће око изградње дјечијег
парка у насељу Браће Југовића и сматра да нема основа уложити 50.000 КМ у то, али како је то оквирни
план очекује да ће вјероватно бити и другачији износ и све транспарентно урађено.
Мирко Лукић, предсједник Комисије за статут и прописе, образлажући да се ради о једном планском
документу који је и законски регулисан, на Комисији за статут и прописе процијенили да је овај документ
морао да има преамбулу, односно основ за дооношење оваквог једног документа, те предлаже да у
изворни текст овог докуемнта буде унесена преамбула како гласи: ''На основу члана 39. став (2) тачка

5) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36.
став (2) тачка 5) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17),
Скупштина општине Шамац, на XIX редовној сједници одржаној дана 04.05.2018. године,
донијела је:'' иза које се наставља назив документа.
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У својој дискусији по овом документу, сложио се са свим колегама одборницима који су
дискутовали у вези са предложеним пројектима, и да се ради о пројектима чија је вриједност
изнад 15.000 КМ, односно 20.000 КМ, не мањи, тако да се ради о капиталним пројектима чија је
вриједност већа. Како каже био би сретан да на крају 2020., односно 2021. године, ма ко био ту
направи се извјештај и да од ово пројеката, ако не сви онда највећи дио буде реализован. Такође,
сматра да за реализацију ових пројеката требају максимум напора уложити и Кабинет начелника
и они сви заједно, те да је излишно коментарисати сваки од ових пројеката јер су сви значајни за
општину. Слаже се и са одборником Бајкановићем када је у питању вртић у Обудовцу, с обзиром
на гравитацију, положај и величину те мјесне заједнице, потребно је озбиљно размислити о том
пројекту, тим више што имамо инфраструктуру коју треба прилагодити, односно адаптирати за
ту намјену, а и због сусједних општина које немају вртиће сматра да би на овом озбиљно требало
порадити. Истиче да ће одборници СДС у цјелости подржати предложени документ.
Љубиша Станишић, у својој дискусији похвалио је предложени документ и истакао да је ово по
први пут након дугог низа година да имамо равномјерно распоређене капиталне инвестиције на
цијелој општини, при чему истиче да су у ранијем периоду мјесне заједнице у јужном дијелу
општине потпуно маргинализоване, при чему мисли на Г.Слатину, С.Слатину, Д.Слатину, Гајеве,
Лугове, у којим мјесним заједницама у протеклих 8-9 година није ни један значајан
инфраструктурни пројекат реализован. како каже, коначно се прекида са трендом политичких
подјела мјесних заједница и људи у њима, што је изазавало позитивне реакције и МЗ Обудовац и
Баткуша, гдје је владало мишљење да, будући да нису подржали актуеног начелника неће бити
планираних пројеката за те мјесне заједнице, а што је био тренд до сада да у мјесним заједницама
у којима раније начелник није подржан није било ни реализације пројеката, па су људи по први
пут позитивног мишљења да се равномјерно и правилно распоређују средства за капиталне
инфраструктурне пројекте у свим дијеловима општине и свим мјесним заједницама. Одборници
НДП ће подржати овај документ, а како каже дају и подршку предложеном пројекту отварања
вртића у Обудовцу.
Ведран Ђурђевић (исправка кривоги навода) затражио од одборника Станишић Љ. да му у
предложеном документу нађе пројекте који се односе на Шкарић и Брвник, будући да је говорио
о равномјерном улагању капиталне пројеке по мјесним заједницама. Сматра да нема основа
прича о несразмјерном улагању по мјесним заједницама из разлога ко је кога подржао на
изборима, јер имају мјесне заједнице које ништа нису добиле, па нису ни у каквој сразмјери.
Наводи примјер недостатка контејнера на гробљу у Брвнику. Сматра да нема никакве везе
улагање Општине у мјесне заједнице са тим ко је кога подржао. При том, даје оцјену да се ради о
политичком продавању МЗ Обудовац, те да нема потребе за политичком причом када су избори
тек за двије и по године.
Љубића Станишић (реплика) истиче да је говорио о већини мјесних заједница и о томе да у
Горњој Слатини, као једној од највећих мјесних заједница, те С.Слатини и Гајевима, у протеклом
периоду није урађен ни један једини инфраструктурни пројека.
Ведран Ђурђевић (исправка кривог навода) , наводи као примјер јавну расвјету на игралишту у
Горњој Слатини и позива да се размисли ко је омогућио да игралиште има јавну расвјету, а
позива колеге који су раније обављали одређене фунције у општини да кажу колико је уложено
средстава у то, као и домове културе по мјесним заједницама и др., те затражио да се не
омаловажава ничији рад, те да ће се они захвалити за оно што буде урађено добро за
становништво наше општине.
Милан Симић, сматра да је план обухватио све оно што је планирала и ранија гарнитура власти, а
и ова и то је за сваку похвалу, као и што су обухваћени захтјеви већине мјесних заједница,
приједлога који су и од раније и нада се да ће бити реализовани. На дискусију одборника
Станишића, истиче да је МЗ Г.Слатина у ранијем периоду добила више асфалтираних путева него
Баткуша и Обудовац заједно средствима Општине Шамац и Министарства пољоприврде. Такоше
како каже и Средња Слатина је такође добила асфалтираних путева више него Баткуша и
Обудовац заједно и тим путевима је спојена Средња Слатина и Доња Слатина. Предложио је да
се, иако се ради о пројекту мање вриједности од 15.000 КМ, предвиди могућност изградње
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свлачионица на фудбалском игралишту у Баткуши, што по њеовом мишљењу нису велика
средства и иста ће се моћи обезбједити, са малим учешћем Општине.
Предраг Маринковић, (реплика) на дискусију одборника Љубише Станишић, при чему истиче да
се нема шта радити у свим мјесним заједницама, те да су у 90% МЗ завршени сви
инфраструктурни радови, подсјећа да је центар Доње Слатине сређен из средстава Руске банке, у
Гајевима урађена читаоница гдје није било условних просторија уопште, Баткуша читав центар
сређен, а везано за неравномјерно улагање образложио је чињеницом да су донаторска средства
углавном намјенски била одређена за мјесне заједнице које су претрпиле поплаве, али да се
стварно водило рачуна о равномјерном улагању и истиче да нема ни једне мјесне заједнице гдје
није сређен дом културе.
Велимир Андрић, позива да се врате одборници на тему јер се ради о плану пројеката за које се
претпоставља да ће се радити из средстава општине и са виших нивоа, и свакако да ће доћи на
ревизију и захтјевати ребаланс буџета за 2018. годину. Такође везано за пројекат Врића, свакао
како каже трба бити реализован. Овај документ види као полазну основу за оно што ће се радити
у наредном периоду и треба да буде основа у извјештајном периоду, а наравно и по истеку
планског периода. Нада се да ће бити и више пројеката реализованих од планираних и сматра да
свакако треба подржати овај документ.
Ђорђе Кертић, истиче да ће свакако подржати овај документ, истиче да је у горњој Слатини
Електордистрибуција на захтјев мјештана Горње Слатине дала бандере за јавну расвјету, али
подсјећа колегу Ђурђевића да су те бандере тражене мјесецима и тек након годину су добили и
на крају када су постављене, како каже, он је након дванаест дана звао и пријетио да ће
''почупати те бандере јер његова улица није освјетљена'', при чему истиче да су мјештани
покренули акцију и на крају освјетлили стадион и да то није баш текло онако како он то каже.
Везано за дискусију одборника Симић М., слаже се за стадион Хајдука, да требају свлачионице,
али подсјећа да је код њега био и упозоравао да се неће утакмице моћи одржавати на фудбалском
стадиону у Г.Слатини због лоших свлачионице, те да имају обезбјеђена средства из виших нивоа
власти неких 6.0000-7.000 КМ, да ће сопственим средствима обезбједити 3.000-4.000 КМ, и
подсјећа да је тада био начелник Одјељења за привреду и да ништа није обезбједио.
Ведран Ђурђевић (реплика) одборнику Кертић, истиче да су бандере у Г.Слатини тражене давно,
међутим обезбјеђене су онда када су се стекли услови за то, како каже пошто су се ближили
локални избори, до њега је дошла информација да се чека погодан тренутак да неко ко је тада био
кандидат за начелника, не каже да је начелник, пред саме изборе упали свјетло, те да је тада рекао
да је срамота ако су толике године чекали и да сада држе ту расвјету, која је обезбјеђена преко
Удружења слатинаца у Швацарској, и да је срамота да је држе у гаражи ако имају бандере. И како
каже, тада је рекао да ако су чекали годинама да добију бандере да би могли монтирати расвјету
коју већ имају онда је срамота да бандере стоје мјесец-два, пет да да се расвјета не мотира и ако
неће монтирати расвјету, да ће бандере бити уклоњене, јер су те бандере могле бити постављене
и било гдје друго. Сматра да је та расвјета стигла из Швајцарске, као половна расвјета коју је
Удружење обезбједило и да је стајала у гаражи и прије него су бандере постављене и касније и
чекала моменат да се медијски попрати. Како каже, њему није требала медијска промоција, а није
био позван ни када су је први пут упалили да се захвале, а нису ни морали ни требали јер је он то
урадио ради слатинске дјеце да могу играти фудбал на освјетљеном стадиону, а не ради њих.
Кертић Ђорђе (реплика) истиче да је сигуран да је дио рефлектора био у Горњој Слатини, али
исто тако сматра да није довољно само постојање рефлектора, јер исте треба прикључити на ел.
енергију, и да зна да то кошта. Клуб није имао средстава за то, а предрачун је био 2600 КМ, а у
том моменту није им то био приоритет јер нису имали финансијских средстава, а касније су
прикупљеним прилозима мјештана то урадили. Каже, да се и не сјећа који је то период био нити
да ли је то била предизборни период.
Предсједница је упозорила одборнике да се држе тачке дневног реда.
Саша Маслић, у својој дискусији је истакао да му је драго да се у Плану предвиђа улагање од
15.000 КМ за сеоско гробље у Г.Црквини и да му је драго, и замолио да то иде приоритетно јер се
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мјештани ове мјесне заједнице суочавају са проблемом да немају гдје више сахрањивати
покојнике.
Начелник општине, жели да да одговор на све дискусије које су биле више него конструктивне,
те истиче да је апсолутно један од приоритета на подручју Обудовца дјечији вртић, те да је већ
упућен један допис српском члану Предсједништва БиХ за донацију, а у току је израда пројекта
за тај објекат, будући да претходно урађени није био реалан, да ће у наредних мјесец дана
пројекат бити завршен и да без обзира што се овај пројекат не налази у документу Плана, ако
средства буду обезбјеђена исти ће бити реализован и да ће и Општина учествовати у том дијелу,
те да је и његова концепција ову годину дана да се иде у том првцу, поготово имајући у виду
потребе мјештана Обудовац, а и исказана интересовања сусједних општина, те да то буде
истурено одјељење ЈПУ Радост Шамац. Када су у питању пјешачке стазе, Министарству
саобраћаја, као и Путевима РС упућени су захтјеви за додјелу средстава за изградњу пјешачких
стаза за суфинансирање, а можда и финансирање овог пројекта. Разговори су вођени и са
директором Путева РС, министром Малешевићем и министарком Решић вођени су протеклих
двадесет дана на ову тему, при чему наглашава да су средства клириншког дуга Русије дошла
Влади Републике Српске на рачун, те да ће како види и Буџет РС ребалансом бити увећан за
неких 75.000.000, да је то закључак Владе РС. Како каже, негдје 45.000.000 КМ биће уложено у
инфраструктурне пројекте у свим јединицама локалне самоуправе, а то свим је ствар политике.
Како каже, његово као начелника општине је да се избори и да се труди колико год може да се
избори да један дио тих средстава дође и на подручје наше општине, а ту је потребна помоћ и
свих одборника и при томе неће имати проблем да било ком министру каже да је неко из његове
политичке опције помогао томе. При том истиче да је он начелник свих грађана, без обзира ко је
гдје и на ком подручју и да ли је гласао за њега. Када је ријеч о наведеним пројектима у
документу Плана, истиче да није гледао да ли има неке мјесне заједнице или не, него су гледани
инфраструктурне приоритете са аспекта општине Шамац и да не значи ако није наведено у
документу да неће бити неки од пројеката реализован, те да концепција није била да се поредају
мјесне заједнице па да се да сваком по нешто, него шта је приоритетно у овом моменту са аспекта
путне, комуналне инфраструктуре и објеката које треба градити. Везано за дјечије игралиште у
насељу Браће Југовић, дао је образложење да је већ урађен пројекат и да је вриједност пројекта
толика, те да су упутили Амбасадама Њемачке и Швајцарске захтјев за донацију и услов
изградње оваквог игралишта је да се 80% средстава донира, а из Буџета општине може се
учествовати са десетак хиљада марака. То није толико приоритетно у односу на неке друге
пројекте. Од 42-43 пројекта из Плана, за ¼ пројеката су већ обезбјеђена средства, а највећим
дијелом мимо Буџета општине Шамац. Такође тражи да буде као закључак приједлог одборника
Лукића да се 2020. године припреми извјештај о реализацији Плана капиталних улагања у
трогодишњем периоду. Пројекат гробља Црквина приоритет су ове године, ту је проблем
земљишта и покушава се обавити разговор са власницима земљишта, али сматра да ће бити
рјешено.
Симић Милан истиче да знају да ће средства клириншког дуга бити пласиерана јединицама
локалне самоуправе. Предлаже да се искористи ова ситуација, да се путе Баткуша Доња Слатина,
кандидује за додјелу тих средстава, а одборници СНСД ће помоћи да овај пројекат прође. Сматра
да ће та средства бити искориштена ове године, те да треба искористити прилику за то.
Дискусије више није било и Приједлог Плана капиталних улагања за период 2018-2020. године на
подручју општине Шамац дат је на изјашњавање.
Предсједница је дала на изјашњење прво закључак одборника Мирка Лукић да Скупштина општине

задужује Начелника општине да у 2020. години поднесе Извјештај о реализацији Плана
капиталних улагања за период 2018-2020. године на подручју општине Шамац.
Са 25 гласова ЗА (једногласно) донесен је ЗАКЉУЧАК којим Скупштина општине
задужује Начелника општине да у 2020. години поднесе Извјештај о реализацији Плана
капиталних улагања за период 2018-2020. године на подручју општине Шамац.
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Затим је дат на изјашњавање Приједлог плана капиталних улагања за период 2018-2020. године на
подручју општине Шамац, са допуном преамбуле по приједлогу Комисије за статут и прописе.

Са 25 гласова ЗА (једногласно) донесен је План капиталних улагања за период 2018-2020. године на
подручју општине Шамац.
АД - 6. Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у оквиру и између
потрошачких јединица за период 01.01-31.12.2017. године
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за финансије Слободан Сјенчић, подсјећа да је
Одлуком о извршењу Буџета за 2018. годину, дато право Начелнику општине да може да врши
прерасподјелу средстав унутар и између потрошачких јединица и да је извјештај прецизан и јасан тако да
се може видјети са које позиције је на коју позицију пренесена одређена средства.
Пошто дискусије није било предсједница Скупштине дала је на изјашњавање Извјештај о
извршеној прерасподјели буџетских средстава у оквиру и између потрошачких јединица за период 01.0131.12.2017. године.

Са 24 гласова ЗА усвојен је Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у оквиру
и између потрошачких јединица за период 01.01-31.12.2017. године.
Пауза од 5 мин.

АД- 7. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01-31.12.2017. године
Уводно образложење дао је Начелник општине, истиче да је Извјештај о извршењу Буџета,
најзначајнија тачка дневног реда послије доношења Буџета, јер се из истог може видјети како су буџетска
средства у одређеном периоду трошена. Ово је прилика да се види како је Општина функционисала у том
периоду како са аспекта прикупљања и пореских и непореских прихода тако и трошења буџетских
средстава. Истиче да је, уз максималан напор њега као начелника, начелника Одјељења за финансије и
цијелог Кабинета извршено извршено реструктујирање дуга и да су ствари постављене тако да колико се
прикупи средстава толик се може и потрошити и ништа више од тога. Његова генерална оцјена је, ако се
посматра у односу на план, више него реално извршење, а са аспекта свих активности које су предузете у
погледу реструктуирања дуга и реструктуирању потрошње, може рећи све похвале за активности које су
вођене протеклу годину дана. Истиче да су буџетски приходи остварени у износу од 6.522.000,00 КМ,
остварени у 96% у односу на план за 2017. годину, те да су најзначајнији порески и непорески приходи. У
пореским приходима који су 4.714.000 КМ најзначајнији дио заузимају они који се дозначавају од УИО и
они износе 3.685.000,00 КМ и у односу на 2016. годину мањи су за 200.000,00 КМ, због чега су приходи у
2017. години, у односу на 2016. годину мањи за тај износ.Такође, истиче да су за сваку похвалу и
непорески приходи који су прикупљени у износу од 1.396.457,00 КМ или 83% у односу на план за 2017.
годину, што је за сваку похвалу. Како каже за око 400.000,00 КМ су већи непорески приходу у 2017.
години у односу на 2016. годину. Такође, примици од задуживања у износу од 5.000.000,00 КМ, како каже
искориштени су за реструктуирање дуга по основу емисије обвезница, како је већ одборницима и познато.
Буџетски расходи, жели нагласити да нису постигнути значајни помаци када су у питању расходи за бруто
накнаде и плате, иако у ОУ има мањи број радника, а ово из разлога што је Посебним колективним
уговором дошло до повећања коефицијената по свим стручним спремама за запослене у ОУ и друго што
се запосленим у Одсјеку Територијалној ватрогасној јединици сада плата обрачунава у складу са
законом, односно плаћа се и ноћни рад и прековремени рад итд. Што се тиче субвенција(пољопривреда,
привреда итд.), у поређењу са 2016. годином и 2015. годином исплаћено је дупло више средстава, односно
147.000,00 КМ. Истакао је још неколико карактеристка, а исте се односе на увећање непореских прихода,
и при том као примјер истиче да су само у 2008. години непорески приходи били већи у односу на 2017.
годину,те да непорески приходи први пут након девет година прелазе цифру од 1.300.000,00 КМ, што је
свакако резултат рада ОУ у прикупљању властитих прихода. Такође, наглашава да је буџетски суфицит
остварен у износу од 402.055,00 КМ, те да ако се изузму примитци од задуживања и посматрају само
примитци од продаје земљишта и др. и упореди се са расходима и издацима., овај суфицит износи
125.339,00 КМ, чиме се прекинула серија дефицита који се стварао. Још је истакао, да поредећи
31.12.2016. и 31.12.2017. године, краткорочне обавезе општине смањене су за 323.917,00 КМ, односно
12%. Дугорочне обавезе су за нешто повећане због задуживања за реструктуирање дуга, о чему је већ било
ријечи, али како истиче у односу на записник о примопредаји дужности када су евидентиране дугорочне
обавезе у износу од 12.610.000,00 КМ, када се узме у обзир смањење краткорочних обавеза и дугорочно
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задуживање по основу реструктуирања дуга, дугорочна задуженост је мања у односу на тадашње стање и
износи 12.500.000,00 КМ.
Предсједница Скупштине, у складу са Пословником о раду, предложила је да се Начелниу
Одјељења за финансије Слободан Сјенчић да 15 минута завидео презентацију Извјештаја о извршењу
буџета за период 01.01-31.12.2017. године, са чиме су се одборници без гласања сложили.
Начелник Одјељења за финансије Слободан Сјенчић, дао је објашњења видео резентацију
Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01-31.12.2017. године, са поређењем са претходним периодом
и нагласак ставио на средства која се дозначавају од УИО.
Дао је објашњење пореских прихода који значајно учествују у укупним приходима, те да близу 90% чине
приходи УИО. Истиче да је остварени суфицит 125.339,00 Км и три пута је већи него у истом периоду
2016. године.Очито је да су направљени помаци када су у питању приходи. Порески приходи учествују са
77%, а непорески са 23% и то је велики помак у односу на 2016. годину. Циљ би требао бити да имамо
35% учешћа властитих прихода уз константне пореске приходе. Дао је објашњење прихода од УИО по
мјесецима у 2017. години, те истакао пад ових прихода у јуну за 80.000,00 КМ, те значајно смањење истих
у децембру када се добило само 150.000,00 КМ што је значајно угрозило ликвидност. Затим је дао
објашњење везано за преглед расхода из ранијег периода, а који су покривени у 2017. години и при том
истакао да се ради о износу од 414.976,00 КМ, од чега је највећи дио камата приликом првог репрограма
дуга према ИРБ које никада нису укњижене у трезор у износу од 323.608,00 КМ, те обавезе по основу
текућег одржавања и подстицаја из ранијих година. Овај износ од 414.976,00 КМ, како каже није се требао
наћи у расходима за 2017. годину. Реални расходи требали су бити умањени за овај претходни износ, и
како каже, суфицитза распоређивање реално је требао износити 817.031,00 КМ, али обзиром да је олучено
да се све примјесе из ранијег периода уврсте у 2017. годину, и да се стабилизује буџет у 2018. години ,
суфицит је остварен у износу од 402.055,00 КМ.Затим је објаснио предглед дугорочних и краткорочних
обавеза, о чему је и начелник говорио и укупно обавезе су +1,73%, поредећи званичне резултате 2016. и
2017. годину. Дугорочне обавезе приказане су мање за износ камата које су садржане у оних 5.000.000,00
КМ кредита, због књиговодствене технике, а 01.01.2018. године унесен је дио камата који се односи на ту
годину. Краткорочне обавезе су исказане са – 11,68%, образлажући појединачне краткорочне обавезе и
истакао значајним овај резултат. Затим дао образложење дугорочних обавеза по основу кретиних
задужења и издате гаранције Водоводу, и истакао редовно измиривање обавеза по основу потписаних
репрограма дуга са Пореском управом. Потраживања су раздовјена на она која прати ОУ и она која прати
ПУ, при чему је истакао да су потраживања мало повећана. Посебно се осврнуо на наплату непореских
прихода при чему је дао преглед расподјеле од стране УОИ, при чему је истакао износ који у уплаћен
Буџету РС, а како је то распоређивано по буџетима јединица локалне самоуправе. За нашу општину
значајни су коефицијенти расподјеле за период 10 година, гдје је 2016. године тај коефицијент за 10% већи
у односу на 2007. годину, што није реално. Упоредио је спољни дуг који учествује у укупном износи и
преостали дио средстава који се дијели на општине и градове. Истакао да је РС 2017. године добила више
прихода у 2017.г одини, при чему истиче да када се изузме спољни дуг, мањи износ је остао за расподјелу
општинама и градовима, те у поређењу са ранијим периодом истакао да је већи проценат расподјеле тих
средстава био у 2007. години, што свакако утиче на приходе и Општине Шамац када су у питању
индиректни порези.
Милан Симић, истиче да је преширока елаборација и да није било потребно овако опширно образлагање.
Везано за извјештај констатовао би да сви виде да је суфицит посљедица кредитног задужења. Исказани
нето суфицит из редовних активности је исто посљедица кредитног задужења, јер су тим плаћене обавезе
које би доспјеле из претходне године. Питао би, поредећи извјештај за 2016. годину, везано за дугорочне
обавезе из 2016. и 207. године, дугорочне обавезе за 2016. су иказане 9.500.000,00 КМ, од чега су обавезе
по основу обвезница биле 5.696.000,00 КМ, што са осталим дугорочним обавезама даје збир дугорочних
обавеза од 9.500.000,00 КМ, а из кредита је затворено 4.652.000,00 КМ кредита по основу обвезница, па
како каже ако се пореди табела о извршењу из 2016. и 2017. године испада да су дугорочне обавезе
смањене за око 1.000.000,00 КМ, у вези са чим жели да каже да ове обавезе у Извјештају за прошлу годину
нису тачно исказане. Пита како је могуће са 4.652.000,00 КМ затворити дугорочне обавезе од 5.696.000,00
КМ, те доводи у сумњу тачност података у Извјештају.
Ведран Ђурђевић, честитао Дан медија, па потом истиче да је начелник Одјељења за финансије отишао у
тематику која није везана за ову тачку дневног реда, те по ко зна који пут указују на то да се Извјештаји
праве са упоредним показатељима. Оно што га интересује, а везано је за излагање начелника у ком је
рекао да су укупне и дугорочне и краткорочне обавезе повећане за неких 100.000,00 КМ, колика је камата
на крети који је подигнут , колика је камата на кредит која је есконтована пријевременим откупом свих
обвезница и шта је направљено да се то смањи за 100.000,00 КМ. Ако је камата на кредит који је узет
1.400.000 КМ, интересује га, ако се од укупне камате одузме есконтована камата, шта је то још што је
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условило смањење укупног задужења од 100.000,00 КМ. Није никаква критика, само га интересује укупно
задужење али не у процентима него га интересују номинални износи.
Предсједница Скупштине, у својој дискусији истакла је значај документа који је на дневном реду и, како
каже жао јој је што су поједини одборници уморни да би саслушали уводно образложење по овој тачки, те
да је као одборник 2012. године и сама дискутовала да би добро било да одборници имају овакву
презентацију, са свим упоредним подацима, и сматра да је ово можда по први пут да се овако
транспарентно, објективно и реално, са упоредним показатељима презентован Извјештај о извршењу
буџета, те још једном истиче да јој је жао што поједини одборници немају стрпљења да саслушају и моли
да се убудуће има више разумијевања и да се саслуша презентација, јер они као одборници нису ту да
добију дневницу него да одлучују у име грађана, а да је најбољи начин за то да саслушају онога ко је те
струке и ко може најбоље да објасни каква је ситуација.
Слободан Сјенчић, истиче да је врло тешко одговорити на постављена питања која су већ објашњена кроз
слајдове, а неко није пратио (односи се на одборника Симић М.). Иситче да је Извјештај истинит и да је
начелник говорио о примопредаји и износима, и исти су приказани у презентацији, те поновио укупне
дуговочне обавезе и разлоге томе и истакао да су дугорочне веће да неких 200.000 КМ, а разлог је томе
што је апсолутни износ камата дугорочног кредита од 12 година увећао тај износ, али је истовремено
релаксирано стање буџета и ради се о подношљивом дугу са аспекта Буџета и истакао квалитет кредитног
задужења са мањом каматном стопом и роком отплате ни истакао подношљивост оваквог кредитног
задуежња. Замолио је одборника Милана С. да уважава професију кад каже да неко не разумије ово, и
истиче да се ради о чистој математици коју он очигледно када тако дискутује мијеша са рачуноводством
те да је он добро сабрао по основу емисије обвезница из 2016. године, главница и сва камата и јесте била
толика, међутим током 2017. године отплаћивали дуг, а укупно око 4.600.000,00 КМ је отплаћено по
основу обвезница, а у Извјештају је наведен износ од око 682.000 КМ само камата и поново истиче да је
нешто и отплаћено, те поново истакао важност свега овога због чега је и тражио снимање презентације.
Милан Симић исказује незадовољство односом према одборницима, и поново истиче да у поређењу
материјала који су добили, презентација коју приказују је нова ствар. Тражио је само да му се објасни гдје
је разлика између приказаних обавеза по основу обвезница из претходног периода и ново стање, и пита
шта је ту ненормално, јер је другачија слика када обичан свијет или одборници гледају ова два извјештаја
мимо презентације, те да се прича о извјештају који су одборници добили у материјалу.
Слободан Сјенчић, поново истиче да оно што он показује је приказано у презентацији за 2016. годину.
Мирко Лукић, прије свега осврнуо се на изјаву начелника општине ''шта је важније доношење буџета или
извјештај о изврђењу буџета'', те сматра да је за неозбиљну скупштину то сасвим свеједно, а за озбиљну је
изузетно битно или нема разлике између једног и другог. Жели да каже да ова власт и ова Скупштина је у
овом другом, зашто то каже је што, како каже да је на мјесту г-дин Милан Симић и г-дин Предрага
маринковић, не би се ни јавио да ишта каже о овоме. Жао му је што г-дин Сјенчић није у овом Извјештају
ставио 2016. годину, са подацима плана и извршења гдје би се могло видјети да је план био 7.000.000,00
КМ, ребаланс децембра те године, а остварење негдје око 5.500.000,00 КМ, и онда би се могло
коментарисати гдје је 100.000,00 КМ, да ли на дугорочним обавезама или је то релаксирање у неком
дужем временском периоду. Жели да похвали општинску администрацију на досљедној примјени онога
што је усвојено када је у питању план за 2017. годину као и уложени напор за наплату непореских
прихода, иако сматра да то још мора бити боље и више јер због тога општинска администрација и постоји.
У 2008. години, када је он био начелник општине, непорески приходи су били 1.600.000,00 КМ, а било
запослено 64 радника, а данс су мањи а запослених више радника, жели да каже да на том простору, а
посебно када су у питању краткорочна потраживања која нису наплаћена мора радити како би се овај
проценат повећао. Не изненађује га реакција Симић М. на презентацију, јер како каже он ово никада није
видио, јер никада није овако ни показано.Подсјећа на период 2009. године када су у тадашњем Извјештају
уврштена краткорочна потраживања у пореске обавезе односно расходе и увећали пореске обавезе
односно расходе за та потраживања, они су то радили 2009. године и то је тадашњим одборницима
демонстрирано, а то је како каже жалосно. Истиче да је буџет наука и захваљује се руководству на труду
у 2017. години, а имају обавезу да у 2018. години због народа остваре циљ који је постављен.
Милан Симић (реплика) поновио је да је причао о два физичка извјештаја, они који су одборницима и
народу доступни бии до презентације и поновио о разлици у износу од 1.000.000,00 КМ у та два
извјештаја. Није му јасна дискусија одборника Лукић М. и на основу чега закључује да нису видјели овај
вид презентације и замолио га да не дискутује тако о ником од њих.
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Предраг Маринковић (реплика) није му јасна дискусија одборника Мирка Л., и није му јасна толика
галама и емоције везано за ову тачку дневног реда, тим више што он и није узео учешће у дискусији по
овој тачки дневног реда, јер му је ова материја, с обзиром на његову професију страна, а да је народ дао
свој суд и 2012. године на изборима, јер у у Скупштини највећи број одборника имају они, те да ће и
након овог мандата дати. Скренуо је пажњу предсједници Скупштине на чињеницу да Скупштина може
радити и у ситуацији када би комплетан Кабинет начелника напустио сједницу, али ако изађе 50%
одборника сједница се не може одржати, при том истиче да су одборници стално изложени некој критици
и притиску и осјећају да не требају дискутовати, при чему тражи заштиту предсједнице у таквим
ситуацијама.
Предсједница је истакла да сматра да ником од одборника није ускраћено никакво право, а при том такође
понавља да су одборници и у обавези саслушати предлагача, тим више што мисли да неки од одборника и
не прочитају материјал, конкретно по овој тачки дневног реда г-дин Сјенчић је у уводној ријечи говори и
о оном што у материјалу није садржано.
Ведран Ђурђевић, (истакао повреду Пословника) прочитао је члан 89. став (5) Пословника о раду
Скупштине (којим је прописана дужност поштовања достојанства Скупштине и учесника у раду
Скупштине….) и при том предсједници Скупштине скренуо пажњу на многобројсне ситуације у којима
она прећути однос према одборницима, те како каже, када се они бране, она то брани тиме што каже да
то није тема дневног реда, није реплика итд.Истиче да је срамота да саслуша да се неко од одборника не
би смио јавити за ријеч, те да је то требала прекинути одма када је одборник Мирко Л. рекао да се
одборник Симић и Маринковић не би требали јавити за ријеч.
Предсједница је дала образложење да је у више наврата упозоравала учеснике у раду Скупштине да су
дужни придржавати се Пословника и једни другима обраћати са уважавањем, што се често крши, те ће
бити приморана да сазове Комисију за спровођење Кодекса понашања како би се о понашању појединих
одборника изјаснила.
Велимир Андрић, замолио је да се држе тачке дневног реда, сматра да су подаци и који су били доступни
транспарентни и тачини, и мисли да овај временски период изазива одређене емоције јер је поређење са
претходном годином, али ће каснији Извјештаји бити поређени са годином у којој сматра да ће резултати
бити још болји. Форма Извјештаја је утврђена од стране Минис. финансија и сматра да је добро урађена,
те добро је да имају информацију о наплати индиректних пореза, јер и у медијима се другачије
информише јавност. Закључак је и њихов био да се иде у повећање непореских прихода, наравно да плате
и накнаде се не смањују у жељеном нивоу, и сугестија НДП и иде у том правцу да она буду мања, а да се
не угрожавају права радника. Сматра, да је у овом Извјештају могло бити приказано и другачије стање да
нису обавезе из 2016. приказане у 2017. години, са још бољим резултатима да је циљ била манипулација,
међутим очигледно то није био циљ, већ је циљ да се реално сагледа финансијска ситуација односно оно
што је био предмет пословања и финансијски резултат тог пословања. Клуб одборника НДП ће подржати
овај Извјештај, уз сугестију на даљим активностима ка повећању непореских прихода и даљим уштедама
на расходовниј страни тамо гдје се то може.
Начелник општине истиче да је било дискусија које су на мјесту без обзира да ли су биле похвалне или не,
али је било и дискусија које доводе у питање тачност података, што је свакако за њега као начелника
нешто за шта мора да каже не, при том не стављајући се у нечију одбрану, него одбрану онога што он
потписује. Ријеч је о документу на нечему што су заједнички анализирали протеклих двадесет дана и за
шта је одговоран и он као начелник и Финансије и такву врсту документа не могу доводити у питање.
Овај дио презентације није саставни дио материјала, него студија каква је структура свега, дугорочних,
краткоричних обавеза, анализе дуга, а зашто се говори о индиректним порезима, па зато што то чини
највећи дио прихода Буџета, без намјере упућивања било какве критике Влади РС. Намјера је да се на овај
начин што сликовитије приказале чињенице, и ово не чини неко ко жели да прикрије чињенице, него шта
је урађено за годину дана, гдје су направљени помаци. Можда, како каже, се нису разумјели, због чега су
поједини одборници дискутовали како су дискутовали, при чему помиње блокаде рачуна у периоду када је
преузео власт и чињеницу да је вршено плаћање у то вријеме. Подсјећа да је Скупштина на претходној
сједници разматрала Извјештај о реализацији кредитног задужења, те да није проблем да се додатно
појасни. Такође истиче износ дуговања у периоду када је преузео функцију, које је било 22%, а доспјелих
обавеза 2.500.000,00 КМ, а да се укупан кредитпо основу обвезница врати до 2019. године, што је по њему
био припремљен кључ у браву општини. Истиче да зна да није ни једна општина пропала због дугова, али
такође истиче и помиње општине које не фукционишту због лошег финансијског стања ни у једном
сегменту, те да он то не жели и помиње новембар мјесец 2016. године у којем није било могуће исплатити
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ни стипендије ни бруто плате ни било шта друго, а да се у овом моменту исплаћују бруто плате,
стипендије превоз ученика без кашњења и др. Такође истиче да су и Одјељење за финансије и Одјељење
за урбанизам задужени да сваке седмице са по два дужника разговарају о начини измиривања дуговања и
како да им се помогне.Непорески приходи су повећани значајно, између осталог, од накнада за уређење
грађевинског земљишта и ренте, те са друге стране реструктуирали дуг, при чему истиче коректан однос
са Владом РС али такође истиче да у томе није помогла Влада, него да је кредит добио на властити образ.
Сходно проведеној дискусији по овој тачки дневног реда, предсједница је предложила да Скупштина, у
склопу изјашњавања по овом Извјештају, донесе један закључак, а то је да је приказано реално стање и

да је извршена стабилизација буџета кроз реструктурирање дуга и кроз покривање расхода из
претходних година у износу од 414.976,00 КМ,, буџетским приходима из 2017. године.
Са 14 гласова ЗА , 5 гласова ПРОТИВ и 4 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине
донијела је ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период
01.01-31.12.2017. године, са мишљењем да је у Извјештају приказано реално стање и да је
извршена стабилизација буџета кроз реструктурирање дуга и кроз покривање расхода из
претходних година у износу 414.976,00 КМ, буџетским приходима из 2017. године.
АД - 8. . Приједлог Одлуке о распоређивању суфицита буџета општине Шамац по
годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2017. годину
По овој тачки дневног реда није било дискусије и Приједлог Одлуке о распоређивању суфицита
буџета општине Шамац по годишњем финансијском извјештају о извршењу буџета општине Шамац за
2017. годину, дат је на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА , 5 гласова ПРОТИВ и 4 глсаа УЗДРЖАН донесена је Одлука о
распоређивању суфицита буџета општине Шамац по годишњем финансијском извјештају о извршењу
буџета општине Шамац за 2017. годину, у предложеном тексту.

АД - 9. Извјештај о раду Начелника општине Шамац и Општинске управе у 2017. години

По овој тачки дневног реда дискусије није било и Извјештај је дат на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА , 5 гласова ПРОТИВ и 4 гласа УЗДРЖАН прихваћен је Извјештај о раду
Начелника општине Шамац и Општинске управе у 2017. години
АД - 10. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2017.
години са Планом коришћењасредстава од водиних накнада у 2018. години и извјештај о
утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе за 2017. годину

По овој тачки дневног реда дискусије није било и Извјештај је стављен на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА , 5 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН прихваћен је Извјештај о утрошку
средстава прикупљених по основу водних накнада у 2017. години са Планом коришћењасредстава од
водиних накнада у 2018. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину
АД -11. Извјештај о пословању ЈУ Туристичка организација Шамац у 2017. години са
годишњим обрачуном
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Михајло Товирац, у својој дискусији, како каже, што се тиче ТО од исте нема никаквог плуса и
колико зна Скупштина општине је донијела одлуку да се ТО укида и да ће бити реорганизована у склопу
културних дјелатности. Подсјећа да је на тој скупштини питао да ли ће бити рјешен статус тих људи који
су запослени у ТО, да не остану без посла и речено је тада да ће то бити у тој рекоснтрукцији, те да му је
сада из овога нејасно јел имамо ми ТО и хоћемо ли имати, и нејасно му је зашто је раније доношена
одлука. Што се тиче Извјештаја, како каже, не може ни бити бољи и истиче да је увијек тврдио да нема
основа за овакву фирму која не доноси приход, те да је далеко боље да буде организована у неки други
облик. Извјештај ће подржати иако се из истог може видјети да се ради само о буџетским средсвима која
су им дозначена.
Ђурђевић Ведран, дао је сугестију и критику на пријем приправника у ТО која има свега два
запослена лица и како каже нема ништа против да се млади запошљавају, али када су они раније
запошљавали увијек је дата критика на беспотребно тошење пара и страначко запошљавање, те да се зна
да је приправник који је запослен страначки активан, а опет њихова је сугестија и добра воља да се
младим људима помогне и да се запошљавају. Што се тиче самог Извјештаја, када су у питању расходи и
исказани коефицијент, дао је сугестију да се убудуће води рачуна шта се изражава у проценту, а шта не, те
нагласио да ће СНД подржати Извјештај о раду Туристичке организације.

Приликом гласања у сали је било присутно 20 одборника.

Са 20

гласова

ЗА, (једногласно)

прихваћена је Извјештај о пословању ЈУ Туристичка

организација Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном.

Предсједница Скупштине након ове тачке дневног реда дала је паузу у трајању од 10 мин.
АД- 12. Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном
У наставку сједнице предсједница је констатовала да је у сали присутно 20 одборника и да постоји
кворум за даљи рад.
Предсједница скупштине изразила је позитивно мишљење о поднесеном Извјештају и при том истакла да
се ради о Извјештају који је квалитетно урађен и који може бити за примјер како треба изгледати
извјештај који се подноси Скупштини.
Дискусије није било и Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2017. години са годишњим
обрачуном је дата на изјашњавање.

Са 21 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у
2017. години са годишњим обрачуном.

АД- 13. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац за 2018. годину

Дискусије по овој тачки дневног реда није било и Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека
Шамац за 2018. годину дат је на изјашњавање.

Са 21 глас ЗА (једногласн) дата је сагласност на Програм рада и финансијски план ЈЗУ
Апотека Шамац за 2018. годину
АД- 14. Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2017. години са годишњим
обрачуном
Ведран Ђурђевић, истакао да, имајући у виду да је Извјештај ЈУ Народна библиотека урађен у
једној импозантној форми, како каже волио би да колегиница Драгићевић Сања и Велимир Андрић, који
су прошли пут критиковали извјештај како је штур, да похвале залагање директорице за труд и знање које
је уложила за израду овг извјештаја.
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Велимир Андрић, захвалио се одборнику Ђурђевићу што га је подсјетио, те истакао да је имао
свакако намјеру да похвали Извјештај и прије његове дискусије. Захвалио се на труду директорици и
констатовао да су критике биле успјешне.

Са 21

глас ЗА (једногласно) прихваћен је Извјештај о пословању ЈУ Народна

библиотека Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном

АД- 15. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период
01.01-31-12.2017. године
Дискусије по овој тачки дневног реда није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 22

глас ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о стању рјешавања управних

предмета и аката пословања за период 01.01-31-12.2017. године.

АД- 16. Информација о раду и функционисању система цивилне заштите општине Шамац
Дискусије по овој тачки дневног реда није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 22 глас ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о раду и функционисању система
цивилне заштите општине Шамац
АД- 17. Информација о стању регистрације заједница етажних власника
Дискусије по овој тачки дневног реда није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 22

глас ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о стању регистрације

заједница етажних власника

АД- 18. Имовиснко-правни односи
а) Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп (простор у склопу
бившег предузећа ''Храна-продукт'')
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, савјетник Начелника општине, који је објаснио да се
ради о простору бившег предузећа ''Храна-продукт'' , машинска радионица, са захтјевом, односно писмом
намјере јавила се фирма ''VB-KARTONAŽA’’ d.o.o., те да се предвиђа закуп на пет година, 1 КМ по м2, с
тим да би прве године били ослобођени плаћања закупнине за уложена средства у сврху привођења
намјени пословног простора, а закупнина би текла од 01.01.2019. године.
Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.
Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донесена је одлуке о додјели пословног
простора у закуп ''VB-KARTONAŽA’’ d.o.o. Шамац .

б) Приједлог одлуке о додјели пословног простора у закуп (у Развојнопредузетничкој зони)
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, савјетник Начелника општине, који је објаснио да се
ради о простору у Развојно-предузетничкој зони, и истакао да је то задњи објекат у Развојнопредузетничкој зони који се ставља у функцију. Пословни простор је у прилично девастираном стању, и
процјена потребних улагања је у износу од 24.000,00 КМ, те указао на штампарску грешку начињену у
приједлогу одлуке, који износ би се претбворио у закупнину. Цијена закупа земљишта, како каже биће
унесена у уговор о закупу.
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Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.
Са 22 гласа ЗА (једногласно) донесена је одлуке о додјели пословног простора у закуп Бори
(Живка) Љубичић из Добриње, општина Модрича, са исправком техничке грешке у члану 2. износ од
24,00 КМ замјењује се износом од 24.000,00 КМ.
АД- 19. Избор, именовања, разрјешења

а) Приједлог рјешења о оглашавању ништавим рјешења о именовању директора
ЈЗУ Дом здравља Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовање упознао је одборнике да је
Комисије за избор и именовање одржала сједницу јуче ( 03.05.2018. године) и да је истој достављена
пресуда Окружног суда у Добоју којом је побијен акт Скупштине општине Шамац о именовању директора
ЈЗУ Дом здравља Шамац , те је сходно истој утврђен приједлог рјешења о оглашавању ништавим рјешења
о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Дискусије није било и приједлог рјешења дат је на изјашњавање.
Код ове тачке дневног реда од гласања се изузео одборник Благоје Симић.
Са 21 гласа ЗА и 1 глас УЗДРЖАН у предложеном тексту донесено је рјешење о оглашавању ништавим
рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
б) Извјештај Комисије о спроведеном поновном поступку по јавном конкурсу за именовање
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
Предсједница Скупштине, како каже и као одборник и члан Комисије за избо и именовање, а
посебно као предсједник Скупштине, сматра да треба да да уводну ријеч по овој тачки дневног реда
будући да се ради о скупштинском акту за који је оцјењено да није ни Скупштина општине, а ни Комисија
одрадила свој посао како треба, при чему жели да каже да то није тачно јер читајући пресуду Окружног
суда у Добоју , како каже, она се базира прије свега на пресуду Међународног суда у Хагу и на томе да је
Скупштина општине и Комисија требала да се обрати Канцеларији Хашког суда у Сарајеву ради
прибављања те пресуде, при чему истиче да се Суд у пресуди позива на ту пресуду, а исту Скупштини
општине као туженој страни није доставио, што наводи на закључак да ни они немају достављену пресуду
у одговарајућој форми тј. ауторизовани превод од овлаштених тумача са апостиле печатом, те навела да је
у пресуди наведено да се ради о записнику Комисије, а не Извјештају Комисије који је Скуптина прије
доношења одлуке о именовању, разматрала и усвојила, као и овај Извјештај данас, те узели у обзир само
оцјену једног члана те Комисије, због чега сматра да је изостала адекватна оцјена доказа у овом поступку,
јер је како сматра разматран само дио Извјештаја, због чега је упућен захтјев за ванредно преиспитивање
судске пресуде код Врховног суда.
Михајло Товирац, како каже ово је уведена тачка дневног реда о којој треба да се изјасне за или
протов. Наводи да је предсједница Скупштине изнијела неке неистине, и каже да се прво обвијести па
онда да говори, истиче да је он као тужиоц тражио од Хашке канцеларије ту пресуду и предао Суду. Како
каже, у прошлој пресауди је ''вама'' или Комисији речено да се преко хашке канцеларије провјери да ли је
господин осуђиван или није, а ви сте поново узели из Полицијске станице изјаву онакву каква јесте, а да
то није ни тражено. Како каже, ви игноришете оно што вам не штима, а дозвољавате себи да
коментаришете Суд, при чему изјављује да предсједница није толико одговорна колико секретар, јер је
секретар ту да тумачи закон, јер нису, како каже, они сви правници. Надаље помиње прву пресуду и
констатује да је пало на Суду због тога што није урађено како треба, те наводи да се зна шта треба, а ако
не зна онда се зна гдје треба питати, те како каже у поновном поступку није ништа направљено. Истиче да
је пресуда преко његовог адвоката званично затражена и предата Суду. Помиње да је дугогодишњи
одборник и да добро зна шта може шта не може. При том се обратио секретару и при томе је прочитао дио
из Извјештаја Комисије који се односи на приједлог кандидата, те како каже није могао прегорити да код
елиминације првог кандидата, наведе да је он првопласирани и једини кандидат, него другорангирани, па
пита ко је тај прворангирани.
Предсједница Скупштине је одборнику Товирац Михајлу скренула пажњу да не треба да се обраћа
секретару Скупштине, јер се ради о Извјештају Комисије, што може видјети и прочитати.
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Ведран Ђурђевић, обраћа се предсједници и каже да је прво требала рећи да је Општина као
тужена страна у овом поступку поднијела захтјев за преиспитивање судске пресуде, па тек онда све ово
испричати, јер како каже, кад она каже да је Скупштина урадила свој посао како треба, он не сматра, зато
што одлука о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац није једногласно доношена, па да би она
могла рећи да је 25 одборника гласало ко један па да као орган власти ове локалне заједнице кажу да су
урадили онако како су мислили да треба. Подсјећа да су од почетка указивали на погрешан приступ свему,
те сва полемика која се водила око увјерења о некажњавању који је издат од стране Полицијске станице
Шамац, да ли је довољан доказ, није био довољан доказ, јер опште услове не испуњава лице које донесе
папир од неког органа да јесте или није нешто урадило, јер је битно да испуњава услове да није осуђено на
казну затвора, што како каже суд указује и у првом поступку и у другом поступку. Како каже, на све оно
што је био резултат Комисије по Извјештају, могло се учествовати као страна у поступку, и ево поднијеће
се захтјев за преиспитивање судске пресуде, али она не може себи дозволити луксуз, а ни остали
одборници да каже како суд нешто није добро образложио, при чему истиче независност судске власти и
позицију да суд контролише рад Скупштине, а не Скупштина рад суда, односно да ми полажемо рачуне
њима, а не они нама.
Предсједница скупштине, истиче да, као и остали одборници, и она као одборник има право да дискутује,
да у својој дискусији ни у чему није погријешила и такође подсјетила одборника Ђурђевић да се одлуке у
Скупштини доносе надполовичном већином.
Дискусије више није било и Извјештај Комисије о спроведеном поновном поступку по јавном конкурсу за
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац дат је на изјашњавање.
Одборници су се изјаснили са 9 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ што значи да Извјештај Комисије о
спроведеном поновном поступку по јавном конкурсу за именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
није добио потребну већину гласова.
в) Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
Предсједник Комисије за избор и именовање , Милан Симић, упознао је одборнике да је на сједници
Комисије разматран Извјештај Комисије за спровођење поновног поступка за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља, о којем је већ било ријечи, те да је уважила приједлог исте и утврдила
Приједлог рјешења којим се др Михајло Товирац именује за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац на период
од четири године.
Предсједница скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда те дала ријеч одборнику
Михајлу Товирац, који је прво нагласио да Дом здравља није ничија ћаћевина, нити власништво СДС,
НДП или СНСД, ни Независне странке др Михајло Товирац. Та установа, како каже, треба да ради и да
свим грађанима даје услуге, те да он сада када је свог противника елиминисао путем суда, те оно што је
тврдио протеклу годину дана да не може тако, сада је питање скупштинске већине, те пита зашто су
изгласали разрјешење директора те зашто га нису задржали, ако је то јаче од суда. Како каже, зна шта ће
се десити, али жели да види колико су принципијелни у својим ставовима, јер ако је суд донио одлуку и
рекао да постоји један кандидат који задовољава услове конкурса, мисли да је срамота ове Скупштине ако
не подржи тог кандидата. Замолио је одборнике да не иду у још веће небулозе и да се плаћају казне због
неких глупих потеза или нечега што им није добро објашњено.Подсјетио је одборнике на полагање
заклетве пред Скупштином, те да ће да обнашају закон у интересу грађана, не у интересу себе, него у
интересу грађана. Општина је расписала којкурс и услове конкурса, те како каже има Н.Н. кандидат који
испуњава услове конкурса и сада не подржите тог кандидата, што значи тај кандидат да му је живот стао
од тог посла и да не ради нигдје, сам се пријаве, не може проћи. Каже, ако се то деси тај Н.Н. кандидат
има морално право да тужи све одборнике који не подржавају закон, оно што су сами тражили, те да суд
има право да испоштује закон и да постави но што треба и како треба.Ако му дају подршку, како каже, он
се захваљује и радиће у име народа и нико неће знати ни која је странка ни коме припада и биће
одговарајуће услуге у Дому здравља.
Ведран Ђурђевић, у својој дискусији каже да је опет један дио већ рекао др Михајло товирац, те да ће
исход овог гласања бити да неће бити довољно руку, као што није билио ни малоприје на код усвајања
Извјештаја, при том жели да у потенцијалу исприча шта то значи за ову општину, а то је непоштовање оне
власти која је оставила оно што сада имају, тј. онакав Дом здравља. Како каже, сав онај труд претходне
власти у прибављању страних донација да то буде један репрезентативан објекат којим ће се поносити
сваки становник општине Шамац, постаће предмет трач партије, зато што како др Товирац каже ако је то
требала бити страначка фотеља онда је требало послати пет кандидата СДС-а и њега једног који није СДС
и онда да рангирају како хоће. При том истиче да ако се данас не изгласа директор Дома здравља ствара
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се правни вакум, јер нема ни једне особе која има право да заступа Дом здравља, зато што Закон о систему
јавних служби и сва позитивна законска регулатива, не предвиђа институт замјеника директора, органи
управљања у јавним установама су директор и управни одбор.Ако нема директора нема ни замјеника, јер
замјеник мијења директора само уколико је директор одсутан, али нема право да преузме пун капацитет
заступања, јер није уписан у судски регистар и нема овлаштење за заступање јавне установе. Данас не
може да се именује ни в.д. директора, јер није предвиђено дневним редом, а свака одлука која буде
донесена у том периоду, док се не одржи нова сједница Скупштине, биће незаконита, зато што замјеник
директора не може заступади Дом здравља, те може предузимати хитне радње. Сматра да чланове
Комисије који су гласали на сједници комисије за овај приједлог а колико зна гласали су једногласно,
треба да буде срамота ако данас не гласају за именовање. Вјерује да има елемената за оно што ће др
Михајло урадити, те да све оне који сједе ту треба да буде срамота за оно што ће Дом здравља остати без
онога ко заступа ту установу.
Предсједница скупштине је поново замолила да се одборници у својим дискусијама не користе
застрастрашивањем одборника у томе како ће дискутовати или гласати.
Благоје Симић, у својој дискусији истакао је да није правник и да не жели држати никаква предавања, али
зна да је сваки притисак на одборнике кривично дјело, те да су овдје два одборника већ вршила притисак
на одборнике како ће гласати и нада се да је то снимљено. Што се тиче пресуде, нада се да ће бити
поновно преиспитивање судске одлуке, јер се жалила и Скупштина општине, а и он лично, па ће се
видјети која ће коначна судска одлука бити. Што се тиче данашњег гласања, Клуб одборника СДС ће
гласати против и то из више разлога, те истиче да ће покушати да не унесе ништа лично и емотивно. Како
каже, сматрају да овај кандидат кроз свој рад је показао неколегијалан карактер према својим колегама и
наводи примјер др Тешић, др Илинчић и др Симић, те да такав човјек не може бити директор, затим
помиње злоупотребу политике на радном мјесту гдје има безброј примјера да је овај кандидат
злоупотријебио радно мјесто за пропагирање политике о чему има безброј примјера и безброј свједока, те
наводи да је неколико мјесеци обављао дужност вршиоца дужности директора и оставио огромну штету
Дому здравља, буквало узео и запалио огромне паре Дома здравља јер није плаћао доприносе, плаћао је
путне трошкове, божићнице, бијеле ноћи али није плаћао доприносе, те да имају сада репрограм дуга који
треба уз огромну камату плаћати наредних пет година, да, какао каже врате тај доживљај вршиоца
дужности директора, те да је тиме показао и неспособност и неодговорност да води здравствену установу
Дом здравља Шамац, те да су ово довољни разлози за СДС да за приједлог оваквог кандидата гласа
против.
Ведран Ђурђевић (истиче криви навод) и како каже криви навод је да је неко некоме нешто пријетио и да
је увијек причано у потенцијалу, те да је прошло вријеме када се пријетило неистомишљеницима, те да он
стоји иза онога што је рекао, као и онога што се десило прије циркуса око Дома здравља, те да је са
колегом Лукићем разговарао о томе чиме се доказује испуњеност услова, а што се њега тиче зна да ће
изгласати шта хоће, те да му је драго што има тонски запис и волио би да види за које кривично дјело би
био пријављен, па да се почну вртити и други тонски записи. Како каже, нема он потребе никога
препадати јер зна како ће гласати, те да је прошло вријеме када се препадао неко ако не мисли као врх
општинске власти, те ако смета некоме оно што он каже, да их нико од медија не смије интервјуисати зато
што су опозиција у овој локалној заједници, онда требају преиспитати своје познавање свег права и
слободе говора.
Михајло Товирац, изражава жаљење што је Дом здравља имао годину дана неспособног директора, који је
имао све ингеренције да тог доктора казни или неку санкцију да подузме, те да је суд рекао ко је ко и шта
је шта, те истиче да 30 година ради у здравству, те да је био први ратни директор болнице, гдје су била два
доктора, те да је господин сједио тада у фотељи.
Велимир Андрић, како каже емоције су мало прорадиле, те да такав ријечник није достојан Скупштине, ни
одборника ни функције коју обављају. Истиче да је Клуб одборника НДП и он лично легалисти, што
доказују и данас јер су гласали на основу судске пресуде, те да је из дискусије одборника стекао утисак да
неко жели да убједи одборнике да промијене мишљење ии мисле другачије, па пита одакле знају како ће
они гласати, и како каже можда су мислили гласати другачије, али након ове дискусије можда другачије
гласају по овој тачки дневног реда. Сматра да нико, па ни суд не може натјерати одборнике да гласају на
један или други начин, то није био случај ни у претходном периоду и то је право одборника и сваке
скупштине па и Скупштине општине Шамац и при том истакао да Клуб НДП неће подржати предложеног
кандидата.
Дискусије више није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.
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Предсједница скупштине констатовала је да је у сали присутно 23 одборника (одсутни Мара Лазић и Симо
Варадиновић)
Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 13 гласова ПРОТИВ што значи да приједлог рјешења о
именовању др Михајла Товирац за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац није добио потребну већину.
г) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Дискусије по овој тачки дневног реда није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.
Са 14 гласова ЗА , 6 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН донесено је рјешење о разрјешењу чланова
Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамц са 30.04.2018. године, због истека мандата на који су бирани:
-

Вукосава Бабић, представник оснивача
Оливера Станић, представник оснивача
Давор Челиковић, представник оснивача
Сања Бабић, представник стручног особља предшколске установе и
Бранка Чанчаревић, представник савјета родитеља.

д) Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Начелник општине, као законом овлаштени предлагач чланова управних одбора јавних установа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе дао је приједлог за именовање вршиоца дужности чланова
Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац и то:
- Марија Стајић, представник оснивача
- Тања Гајић, представник стручног Стручног вијећа предшколске установе и
- Славица Варадиновић, представник Савјета родитеља.

Дискусије по овој тачки дневног реда није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.
Са 14 гласова ЗА , 6 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН донесено је рјешење о именовању в.д. чланова
Управног
одбора
ЈПУ
''Радост''
Шамц
почев
од
05.05.2018.
у
саставу:
- Марија Стајић, представник оснивача
- Тања Гајић, представник стручног Стручног вијећа предшколске установе и
- Славица Варадиновић, представник Савјета родитеља.
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Шамац
Дискусије по овој тачки дневног реда није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.
Са 14 гласова ЗА , 6 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН донесено је рјешење о разрјешењу чланова
Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац , са 30.04.2018. године, због истека мандата на који
су
бирани:
- Оливера Станић
- Радо Игњатовић и
- Јелена Николић.
е) Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални
рад Шамац
Начелник општине, као законом овлаштени предлагач чланова управних одбора јавних установа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе дао је приједлог за именовање вршиоца дужности чланова
Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац и то:
- Мира Лујић,
- Радо Игњатовић и
- Јелена Николић.
Дискусије по овој тачки дневног реда није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.
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Са 14 гласова ЗА , 6 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН донесено је рјешење о именовању вршиоца
дужности чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац, почев од 05.05.2018. године у
саставу:
- Мира Лујић,
- Радо Игњатовић и
- Јелена Николић.

АД- 20. Актуелни час
Ведран Ђурђевић, каже да ообзиром да је остављен Дом здравља без икога ко га може
заступати да сви подеру своје дипломе.
Михајло Товирац, захвалио се на достављеном одговору на његово постављено питање са
претходне сједнице, а које се односило на расписивање конкурса за именовање начелника Одјељења за
привреду, да је добио одговор да хоће, и уједно сматра да је потребно са канцеларијских врата скинути
натпис јер на вратима пише име човјека који то више није. Затим је поставио питање везано за
достављања судске одлуке 04.04.2018. године и потписивања конкурса за пријем у радни однос 16.04.
(пита предсједницу скупштине и секретара), те како се може, како каже устав Дома здравља промијенити
без скупштине, јер мисли да прво скупштина треба да да сагласност на промјене, па онда неко други,
наводи да на огласној табли 26.04.2018. је дошло до промјене Статута Дома здравља о бирању помоћника
или замјеника директора Дома здравља, те колико зна то није било на Скупштини и пита ко треба да води
рачуна о тој законитости.
Предраг Маринковић, поново се осврнуо на неисплаћивање накнада за вјенчања и осталих накнада и
предлаже да, ако се неће исплаћивати, одборници донесу одлуку да се одричу тога, те да то није таква
финансијска дисциплина како се причало у претходним тачкама.
Предсједница скупштине замолила је начелника Одјељења за финансије да до наредне сједнице припреми
преглед стања у исплатама накнада одборницима.
Начелник општине, како каже ако је то приједлог да се донесе таква одлука он је подржава, међутим исто
тако истакао је да одборници у овом моменту не раде бесплатно али да одређена дуговања постоје, те да је
наслијеђено дуговање према ранијим одборницима (затечено 13 неисплаћених одборничких накнада) што
се покушава сустићи, те да ће уложити напор да се у наредном периоду побољша то стање.

Сједница је завршила са радом у 15,00 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.
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