РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 5/18
Датум 31.05.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XX СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ,ОДРЖАНЕ 31.05. 2018. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-5/18 од 14.05. 2018. године.
Сједницу је сазвала предсједница Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водила Драгана Убовић.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовло 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 25 одборника.
Пошто је констатовано да је присутан довољан број одборника за пуноважно одлучивање,
услиједило је интонирање Химне Републике Српске.
Поред одборника сједници присуствују: 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.
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 XX
сједницу и исти прочитала ,а затим упитала да ли има приједлога за измјену и допуну предложеног
дневног реда.
Маријан Туњић,одборник хрватске коалиције је истакао да је Клуб одборника хрватске коалиције
мишљења да пету тачку дневног реда треба скинути с дневног реда и дао је образложење.Клуб одборника
хрватске коалиције сматра да су одлуком о измјени одлуке о утврђивању плата функционера,Службени
гласник општине Шамац бр.15 од 12.07.2010.год.,плате функционера усклађене,односно смањене са 3,5
просјечне плате у општинској,административној служби на 3.Ово умањење није продукт никаквог
усклађивања,него је политички став тада и позиције и опозиције у СО-е Шамац,па и наших
одборника.Истиче да разумију напоре предлагача да плате функционера усклади са Законом о платама
функционера из 2013.год.,али сматрају да се скупштина у претходном сазиву,већ једном изјашњавала о
поменутом приједлогу тим више што су плате усаглашене и прије доношења Закона.Клуб одборника
хрватске коалиције је у више наврата предлагао начелнику враћање коефицијента на 3,5,али је начелник
њихов приједлог одбио као нереалан и за њега неморалан.
Предсједница скупштине је истакла да с обзиром на то да је начелник предлагач ове тачке,а он данас
због састанака у Влади РС није ту,а како замјеник начелника по функцији мијења начелника,замолила је
замјеника начелника да изнесе став начелника,пошто се мора имати став предлагача да ли предлагач
прихвата да се ова тачка скине с дневног реда или не.
Ђуро Ивановић,замјеник начелника је истакао да начелник сматра да овај приједлог скупштина
треба да разматра и усклади са Законом ,што је његов приједлог и он не одустаје од свог
приједлога.Начелник је свој став доставио писмено,с обзиром да је приједлог упућен раније.Предсједница
скупштине је упитала да ли има потребе да се прочита начелников став,на шта је одговорено да не
треба.Истакла је да је начелник изричит да ова тачка остане на дневном реду,а по Пословнику уколико се
предлагач не слаже да се нека тачка скине с дневног реда,скупштина се мора изјаснити.Затим се
приступило гласању о томе ко је за прихватање приједлога Хрватске коалиције да се ова тачка скине с
дневног реда.
Са 15 гласова ЗА и 10 ПРОТИВ,УЗДРЖАНИХ није било,констатовано је да се ова тачка скида с дневног
реда.

Предсједница скупштине је упитала да ли има још приједлога за измјену и допуну дневног
реда.Слободан Стојић,начелник службе за друштвене дјелатности је поздравио све присутне и
предложио да се у дневни ред скупштине уврсти Приједлог одлуке о престанку рада ЈУ
Туристичка организација Шамац.Истиче да ова одлука није ништа ново и да је то нешто што је
очекивано.Сама одлука о престанку рада Туристичке организације је донесена приликом
усвајања одлуке о буџету,гдје су предвиђена ср-а за финансирање рада ове установе до 6-ог
мјесеца ове године.Истиче да одлука није обимна и зато предлаже да се уврсти у дневни
ред.Предсједница скупштине је упитала да ли су одборници добили материјал везан за овај
Приједлог одлуке на шта је одговорено да јесу.Затим се приступило гласању да се Приједлог
одлуке о престанку рада ЈУ Туристичка организација Шамац уврсти у дневни ред.
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Са 25 гласова ЗА,једногласно,Приједлог одлуке о престанку рада ЈУ Туристичка организација
Шамац је уврштен у дневни ред.
Предсједница скупштине је упитала да ли има још приједлога за измјену и допуну дневног
реда и рекла је да има информацију да је Комисија за статут и прописе засједала и да има
приједлога.
Мирко Лукић,предсједник Комисије за статут и прописе је истакао је да је Комисија јуче
одржала сједницу и разматрала материјале,који су на данашњој сједници скупштине.Став
Комисије је да би Приједлог одлуке о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца
на подручју насељеног мјеста Шамац требало повући,да се приједлог доради,да се одређене
нејасноће исправе,да Одлуком буде обухваћено цијело подручје општине Шамац,те да се
одређене контрадикторности из Одлуке искључе,јер би било пуно амандмана,па сматра да је
паметније да се ова Одлука повуче са данашње сједнице,а да предлагач на некој од наредних
сједница достави усклађени текст Одлуке.У вези са Приједлогом одлуке о поништењу одлуке о
расписивању конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац ,Комисија
предлаже да се ова тачка скине с дневног реда.У вези са Приједлогом рјешења о именовању
вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац,Комисија није била једногласна,али
већином гласова одлучила да се скупштини предложи да се и ова тачка скине с дневног реда,јер
један број чланова Комисије сматра да је непотребно стављање ове тачке,односно данашњег
избора вршиоца дужности с обзиром на процедуре,које су вођене у претходном периоду.
Предсједница је констатовала да имамо три приједлога Комисије за статут и прописе.Први
приједлог Комисије је да се тачка број 7 Приједлог одлуке о држању и заштити домаћих
животиња и кућних љубимаца на подручју општине Шамац скине с дневног реда,те је
предсједница замолила да се предлагач изјасни по питању приједлога Комисије у вези са овим
Приједлогом.
Ведрана Михаљчић,начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове,као предлагач рекла је да обзиром на битност ове Одлуке,која садржи и казнене
одредбе,као овлаштени предлагач је сагласна да се ова тачка повуче с дневног реда.Истакла је да
је било конструктивних приједлога да се то прошири на подручје цијеле општине,територије
општине Шамац и да ће то размотрити и припремити за неку од наредних скупштина.Истакла је
да је мало несувисло оно што стоји у записнику Комисије,а то је изјава једног члана Комисије да
је Одлука у потпуности непроводива,а да при томе није наведено,који су то чланови непроводиви
и шта је то што је контрадикторно и непроводиво.
Предсједници је драго што Комисија и кабинет сарађују на овако конструктиван начин и нада
се да ће све Комисије тако сарађивати.Рекла је да обзиром да се предлагач слаже са приједлогом
Комисије да се ова тачка скине с дневног реда,по Пословнику онда нема потребе да се гласа.
Следећи приједлог је био да се са дневног реда скине тачка број 9 Приједлог одлуке о
поништавању одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац.Предсједница моли овлаштеног предлагача да се изјасни,а како је овлаштени
предлагач начелник,а како он није ту,његов замјеник ће се изјаснити у вези са наведеним.
Ђуро Ивановић,замјеник начелника,сматра да је Комисија по овој Одлуци добро поступила и
да се приједлог Комисије треба прихватити.Пошто се предлагач слаже,предсједница је
констатовала да се овај приједлог одлуке аутоматски скида с дневног реда.
Следећи приједлог за измјену и допуну дневног реда је Тачка број 17 Приједлог рјешења о
именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.Предсједница је напоменула
да је овлаштени предлагач ове Одлуке Комисија за избор и именовање и да је прије сједнице
скупштине,а обзиром да је добила записник са Комисије за статут и прописе,обавјестила
предсједника Комисије за избор и именовање ,који их је сазвао и замолила га да изнесе свој став.
Милан Симић,предсједник Комисије за избор и именовање је истакао да је данас Комисији за
избор и именовање достављено мишљење Комисије за статут и прописе у контексту рјешења за
именовање директора Дома здравља ,па је Комисија на данашњем састанку потврдила свој
приједлог и предлаже да овај Приједлог иде у скупштинску процедуру.Предсједница је тражила
да се скупштина изјасни да ли да се Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац скине са дневног реда.
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Са 10 гласова ЗА,15 ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ ниједан,констатовано је да ова тачка остаје на
дневном реду.

Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање приједлог дневног реда по Сазивнику за XX
редовну сједницу са већ прихваћеном измјенама и допунама дневног реда и предложила да Приједлог
одлуке о престанку рада ЈУ Туристичка организација Шамац буде под тачком 7.
Одборници су се изјаснили са 15 гласова ЗА,10 против,без УЗДРЖАНИХ, тако да је усвојен
слиједећи

Д Н Е В Н И Р ЕД

1.Извод из записника са XIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог Одлуке о управљању,грађењу,реконструкцији,одржавању и заштити локалних и
некатегорисних путева,улица у насељу и путних објеката на њима
4. Приједлог Одлуке о висини накнаде за кориштење путног земљишта за полагање
инфраструктурних водова
5.Приједлог Одлуке о начину организовања и спровођења Јавне расправе
6.Приједлог Одлуке о додјели непокретности на кориштење ЈУ Центар за културу Шамац
7.Приједлог Одлуке о престенку рада ЈУ Туристичка организација Шамац
8.Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине
Шамац у 2017-ој години
9.Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2017-ој години са годишњим
Обрачуном за 2017.годину
10. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2018.годину
11.Финансијски извјештај ЈПУ „Радост“Шамац за 2017.годину
12.Информација о наплати комуналних такси и накнада у 2017.години
13.Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“ на крају првог
полугодишта за школску 2017/18 годину
14.Информација о стању и материјално-економском положају пензионера на подручју
Општине Шамац
15.Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
16.Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са XIX редовне сједнице СО Шамац
Предсједница Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XIX редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 04.05.2018. године, а пошто није било,
Извод из записника је стављен на изјашњавање.
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Са 24 гласа ЗА ,ПРОТИВ ниједан,УЗДРЖАНИХ 1 усвојен је Извод из Записника са XIX
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 04.05.2018. године, без примједби.

АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је казала да како Начелник није ту,замјеник начелника ће извијестити
скупштину о активностима начелника.
Ђуро Ивановић је рекао да претпоставља да одборници већину ствари прате преко ср-а
информисања.У овом периоду отворен је трговачки центар „Бинго“,што је промјенило слику града,уређен
је околни простор,повећана је фреквенција људи,који долазе у Шамац,који се овдје задржавају и користе
услуге „Бинга“.Други догађај вриједан помена је отварање ватрогасне јединице у Обудовцу.Завршен је
хидрант када је у питању снабдијевање водом и биће на услузи грађанима тих мјесних заједница и
сусједних општина уз комерцијалне цијене,које ће бити прихватљиве за њих.Јуче су започете и данас
настављене активности око прскања комараца и вјерује да ће овај проблем,а с обзиром на географски
положај, бити ријешен у складу са досадашњим праксама.У Гребницама је завршено уређење дома.“План
тим“ ради на рјешавању рушевина у граду и мјесним заједницама,тако да се побољшава и та
слика.Користимо прилику да се санира мост преко Турсиновца.Исто тако,највјероватније да ће и Борац
остати у лиги,а ради се на томе да и Будућност из Горње Слатине остане у лиги.Након његовог излагања
предсједница скупштине је отворила дискусију.
Ведран Ђурђевић је истакао да му је драго да се њихова конструктивна критика плата у задњих
год.дана исплатила,да се обећања начелника општине о корекцији примања,односно плата функционера
ове локалне заједнице ускладе обзиром на то да су и одборницима смањене накнаде за 25%.Он то
подржава и нада се да ће чланови НДП-а то пренијети начелнику.Подржава настојања начелника,његову
жељу и вољу да се та Одлука о статусу,платама и др.правима функционера СО-е Шамац донесе и да се та
примања прилагоде тешкој ситуацији на подручју општине.Види да та Одлука данас није добила довољан
број руку,али се нада да пошто је начелник упоран,да ће и за сл.сједницу Скупштине то припремити,јер и
тај дио рада представља активности начелника и нада се да ће начелник истрајати у тим напорима да
обезбједи један вид уштеде за буџет општине Шамац.
Предраг Маринковић је рекао да му је колега Ведран узео један дио дискусије обзиром да на
клубу одборника нису вјеровали да ће се ово десити овако,па се нису ни припремали за овакав
сценарио,али мора да каже као што је говорио његов претходник предсједник скупштине господин
Младен Радовић да је он легалиста,што зна добро господин Мирко Лукић,који је радио с њим.Истиче да
признаје изборне резултате и да иако је начелник општине побједио са 40 гласова,он је за њега ипак
начелник општине,он је први човјек ове општине и он му вјерује да ради у интересу свих грађана и у
интересу општине Шамац и зато је спреман да подржи његове одлуке.Тако је мислио да и ова Одлука о
статусу и платама функционера ,поготово кад он није ни прихватио став Клуба одборника хрватске
коалиције,који су коалициони партнери,да мисли да он стварно стоји иза тога и да ће имати подршку
својих страначких,коалиционих и др.партнера,па су и они мислили то да подрже.Међутим,сматра да су
они данас изиграни,разочарани да тако нешто није добило подршку,поготово ако се ту ради о члановима
странке из које је начелник,тако да не зна куда ово све води и колико грађани општине Шамац могу да
имају повјерење у ово што се ради.
Јово Недић,потпредсједник скупштине,је рекао како то да се господин Маринковић не сјети
2015.год.када је иста ова тачка била,а бивши начелник,такође није добио подршку.
Велимир Андрић истиче да је начелник начелник свих грађана,а не само једне партије,као што
колега Маринковић рече,и мисли да је то основни,прави облик демократије да се некад и чланови странке
не слажу са одлукама начелника.То је ово јавно изјашњавање.Господин потпредсједник је навео један
примјер и у претходном сазиву,мада он мисли да је било и више таквих одлука,али он се сјетио
поидентичне тачке дневног реда, али другачији облик је био,јер је тад ишла на дневни ред,али исто тако
начелник није добио подршку,дакле нису изгласали ту одлуку,тако да не види разлог чуђењу и драго му је
да постоји и такав облик демократије да свако има своје мишњеље и да по њему гласа.Такође је рекао да
се нико не брине за начелника и да ли ће начелник имати подршку одборника,те да у то уопште не
сумњају ни једног тренутка.
Предраг Маринковић(реплика)каже да је био заборавио ово што је господин Недић рекао,али да се
сад сјетио.Каже да они тада нису подржали поменуту Одлуку из разлога што су 2009.год,када су дошли на
власт урадили смањење плата.Његова плата је смањена за 600 км,његовог замјеника,а тако и начелника и
замјеника начелника и сматрали су да би било превише ригорозно да два пута иду у том правцу,међутим
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сада сматра да су сазрели услови да се смање плате с обзиром на економску и друштвену ситуацију и
финансијски моменат.
Ивановић каже да је истина то да је тада донесена таква одлука СНСД би изгубио скупштинску
већину и да је то основни разлог што тада нису прихватили ту одлуку,а ово је демагогија.
Товирац мисли да је све синхронизовано и да се начелник неће наљутити на своју коалицију,јер је то
планирано да тако и буде.Каже да је коалиција имала прилику да и неке судске одлуке потврди,али су се
држали страначке дисциплине.
Благоје Симић је рекао да је дошло вријеме кад много тога више ваља,него што не ваља.Активности
начелника у ових мјесец дана за велику похвалу,завршена је једна велика,грандиозна инвестиција послије
много година.100-њак радника је примљено,једна зона у граду,која је била жабокречина претворена је у
један европски субјект.Град постаје интересантан за многобројне посјетиоце из околних општина,што се
можемо и сами увјерити свако вече да у Шамац коначно поново људи долазе,а годинама нису
долазили.Самом том иницијалном капсулом,са тим великим субјектом,који је урађен,многобројни
приватни субјекти покрећу своје активности.Многе фасаде у граду се обнављају.Град је
веселији,интересантнији и више европски,него је био.Похваљује што поново имамо ватрогасну јединицу у
Обудовцу,коју годинама нисмо имали.То није само ватрогасна јединица за Обудовац и локалне мјесне
заједнице,него и за сусједну општину Жабар и то је још један подстицај развоју и Посавине и ове
општине.Похваљује активности начелника.
Ведран Ђурђевић похваљује отварање „Бинга“,честита свим онима,који су се успјели наслонити на
„Бинго“ непосредном близином,свим онима,који су препознали ту грандиозну инвестицију и уложили
своја ср-а и да им се то и врати.

Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 19 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ и 6 гласова УЗДРЖАН усвојена је Информација о
активностима начелника у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине
Шамац.
АД – 3. Приједлог одлуке о управљању,грађењу,реконструкцији,одржавању и заштити
локалних и некатегорисаних путева,улица у насељу и путних објеката на њима
Ведрана Михаљчић, начелник одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове(уводна ријеч) каже да је Приједлог ове Одлуке припреман на основу Закона о јавним
путевима,који је дефинисао да јединица локалне самоуправе за путеве,који су у њеној
надлежности,односно скупштина доноси Одлуку о управљању,грађењу,реконструкцији,одржавању и
заштити локалних и некатегорисаних путева.У овој Одлуци дефинисано је које је одјељење надлежно за
управљање,шта подразумјева реконструкција и изградња локалних путева и шта подразумјева одржавање
локалних путева.У заштити локалних путева у надлежности јединице локалне самоуправе дефинисано је
шта то може да се гради у заштитном и путном појасу у складу са Законом о јавним путевима,дефинисано
је постављање рекламних паноа,билборда и др.Имали смо сличну Одлуку и раније,али смо је ставили ван
снаге на прошлој скупштини у склопу Одлуке о разврставању путева,јер су сада по новом Закону,те двије
Одлуке раздвојене.Основна разлика се огледа у томе што сада у овој Одлуци имамо децидније дефинисан
ванредни превоз,за који је по Закону о јавним путевима потребна сагласност надлежног одјељења да би се
могао обављати,а то су сва она оптерећења ,која су више од 6 тона по осовини,односно сви терети,који се
превозе локалним и некатегорисаним путевима.У овој одлуци дефинисано је да правна лица и
субјекти,који врше дислокацију ријечног материјала на подручју општине Шамац морају имати ту
сагласност,а ту сагласност могу добти само ако имају уговор са Водама Српске за одржавање ријечних
корита на подручју општине Шамац.Значи,не постоји више могућност да неко копа шљунак у
Федерацији,а користи путеве општине Шамац.С овим смо заштитили наше привреднике,односно
шљункаре.
Предсједница је отворила дискусију.
Велимир Андрић истиче да смо имали сличну Одлуку.Жели да похвали ову Одлуку и то што се
коначно уводи ред у ископ шљунка,што административна служба заједно са својим инспекцијским и
др.службама може вршити надзор ископа шљунка,може спријечити нелегалан ископ шљунка,,односно
пријевоз шљунка,који су у надлежности општине Шамац и мисли да ће то имати позитивне ефекте на
домаће привреднике,тј.оне,који су легални,који имају исправне папире,који су добили дозволу од Вода
Српске и осталих виших институција за тај вид активности.
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Мирко Лукић у име Клуба одборника СДС-а каже да је надзор над спровођењем ове Одлуке дат
саобраћајном инспектору или комуналној полицији,а да се на више мјеста и чланова ,када је у питању
давање дозволе или одређене активности,помиње надлежни орган,те каже да се мора ставити које
одјељење,односно која служба,а не надлежни орган,па да ми не претпостављамо на који се то орган
односи,па тражи да термин надлежни орган буде замјењен називом одговарајућег надлежног
одјељења,које је надређено за давање одређене сагласности и одређених дозвола.
Ведрана Михаљчић нема ништа против овог приједлога.У члану 7 став 2 каже да послове из става 1
врши одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,а у даљем тексту надлежни орган.Не
зна да ли је то правно исправно,али нема ништа против да се то измјени.
Предсједница констатује да имамо приједлог Мирка Лукића,који Ведрана Михаљчић прихвата.
Дискусије више није било и Приједлог ове одлуке је дат на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА ,ПРОТИВ ниједан,УЗДРЖАНИХ 1 усвојен је Приједлог одлуке о
управљању,грађењу,реконструкцији,одржавању и заштити локалних и некатегорисаних
путева,улица у насељу и путних објеката на њима.
АД – 4. Приједлог одлуке о висини накнаде за кориштење путног земљишта за полагање
инфраструктурних водова
Ведрана Михаљчић(уводна ријеч)каже да до сада нисмо имали овакву Одлуку.Појаснила је
обзиром да је било питање на Комисији за статут и прописе,да је у старој Одлуци о комуналним таксама
била такса за прекопавање,која се једнократно наплаћивала заједно са издавањем грађевинске дозволе.Ово
је нешто друго,јер ово дефинише Закон о јавним путевима,а ради се о полагању тих инфраструктурних
водова у путевима,односно у путном и заштитном појасу,који су у надлежности јединица локалне
самоуправе.Такође је дефинисано како се добија сагласност,које су то цијене и др.
Дискусије није било и Приједлог одлуке о висини накнаде за кориштење путног земљишта за полагање
инфраструктурних водова дат је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА,ПРОТИВ ниједан,УЗДРЖАНА 2(у моменту гласања један одборник није
био присутан), усвојен је Приједлог одлуке о висини накнаде за кориштење путног
земљишта за полагање инфраструктурних водова.
АД - 5. Приједлог одлуке о начину организовањ и спровођења јавне расправе

Лепа Тривић,начелник одјељења за општу управу је дала уводну ријеч.У 2009.год.постојала је Одлука о
јавној расправи,која се овом Одлуком и њеним ступањем на снагу,ставља ван снаге.Каже да су упутили
нови Приједлог одлуке из разлога што је у прошлој Одлуци стајало да уколико предсједница
Скупштине,односно Скупштина општине покреће јавну расправу,њу води стручна служба СО-е,а знамо да
та служба више не постоји.Такође,мора нагласити да су у пар чланова прецизније одредили сам начин
спровођења јавне расправе и задржали добру праксу од прошлог пута,а то је изглед самог обрасца,који ће
се водити на јавним расправама.
Пошто дискусије није било предсједница Скупштине је дала на изјашњавање Приједлог одлуке о
начину организовања и спровођења јавне расправе.

Са 23 гласа ЗА,ниједан ПРОТИВ,1 УЗДРЖАН(у моменту гласања један одборник није
био присутан) усвојен је Приједлог одлуке о начину организовања и спровођења јавне
расправе.
АД - 6. Приједлог одлуке о додјели непокретности на кориштење ЈУ Центар за културу
Шамац
Уводно образложење дао је Светозар Евђић,савјетник Начелника општине.Рекао је да је
Приједлог одлуке кратак,прецизан и да се формирањем Центра за културу намеће потреба да се један дио
имовине стави на управљање,на кориштење Центру за културу.Образложења су јасна и ради остварења
Статутом предвиђених активности и могућности кандидовања за одређене пројекте на разним
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нивоима,предлагач сматра да ову Одлуку треба подржати да би Центар за културу своје статутом
предвиђене активности могао обављати.
Пошто дискусије није било предсједница Скупштине дала је на изјашњавање Приједлог одлуке о
додјели непокретности на кориштење ЈУ Центар за културу Шамац.

Са 25 гласова ЗА(једногласно)усвојен је Приједлог одлуке о додели непокретности на
кориштење ЈУ Центар за културу Шамац.
АД- 7. Приједлог одлуке о престанку рада ЈУ Туристичка организација Шамац
Слободан Стојић,начелник службе за друштвене дјелатности је дао уводну ријеч.
Пошто дискусије није било предсједница је дала Приједлог одлуке о престанку рада ЈУ Туристичка
организација Шамац на изјашњавање.
Са 25 гласова ЗА(једногласно)усвојен је Приједлог одлуке о престанку рада ЈУ Туристичка
организација Шамац.

АД - 8. Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја
општине Шамац у 2017-ој години
Предраг Недић,начелник службе за ЛЕР је дао уводну ријеч.Општина Шамац је усвојила
стратешко-плански документ стратегије развоја општине Шамац за 2011-2020 годину и ревидовану
стратегију развоја 2016-2020 године.Овај стратешко-плански документ је рађен уз помоћ УНДП-а у
оквиру ЛДП програма,тако да је овај извјештај рађен у суштини по методологији УНДП-а.У складу са
програмом рада Скупштине једном годишње се подноси извјештај о имплементацији Стратегије развоја
општине Шамац,односно о остварењу дефинисаних стратешких циљева у самој стратегији,кроз програме
и пројекте.У извјештају су наведени пројекти,који су имплементирани у 2017-ој години и они који су
садржани у стратегији развоја,а исто тако било је и пројеката,који су имплементирани,а нису садржани у
стратегији развоја и сви су разврстани по секторима.Од укупно предвиђених 75 пројеката
имплементирано је 28,односно 37,33%.У сектору економског развоја планирана је имплементација 23
пројекта,а имплементирано је 8 пројеката.У друштвеном сектору планирано је 20 пројеката,а
имплементирано је 13 пројеката,док је у сектору заштите животне средине планирано 32,а
имплементирано 7.Укупна вриједност имплементираних пројеката је 1.575,745 КМ,од чега је општина
учествовала са 519.001,18 КМ,а 1.056,743,82 КМ су други извори финансирања.У извјештају су исказане
вриједности имплементираних пројеката по наведеним секторима.У синтези постигнутих циљева значајно
мјесто заузимају пројекти из области развоја пољопривреде,руралног развоја,затим реконструкције и
санацијестамбених и инфраструктурних објеката,улица и тротоара.На крају извјештаја предочени су
закључци и препоруке.Између осталих стоји препорука да се уради план капиталних улагања за
2018.годину.Познато вам је да је на претходној сједници скупштине био баш тај стратешки документ и да
је усвојен од стране Скупштине,што говори о предузимљивости од стране ОУ.Ревидована стратегија је до
2020.год.,а план капиталних улагања од 2017,2018,2019,2020 године.
По овој тачки дневног реда није било дискусије и Извјештај о остварењу годишњег плана
имплементације Стратегије развоја општине Шамац у 2017-ој години дат је на изјашњавање.

Са 25 гласова ЗА (једногласно) прихваћен је Извјештај о остварењу годишњег плана
имплементације Стратегије развоја општине Шамац у 2017-ој години.

АД - 9. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2017-ој години са
годишњим обрачуном за 2017-у годину

Анка Тутњевић,директор Центра за социјални рад је дала уводну ријеч.Овај извјештај садржи
детаљно образложење услуга,које је Центар пружао у претходној години.Предузете су активности како би
Центар добио сагласност Министарства здравља и социјалне заштите о испуњености услова за рад
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установе социјалне заштите,обезбјеђена је неопходна документација,почев од употребне
дозволе,скупштинске Одлуке везане за пренос права кориштења зграде на Центар и др.У августу 2017-е
год.исту сагласност су добили од Министарства здравља и социјалне заштите.Донесен је и нови
Правилник о платама у августу,који јеусклађен са посебним Колективним уговором за запослене у
области локалне самоуправе.Тиме је дошло до повећања коефицијента за обрачун плата запослених у
Центру и овај Правилник ступио је на снагу од 1-ог септембра претходне године.Запослен је и један нови
радник,пошто је Правилником о систематизацији и унутрашњој организацији радних мјеста било
упражњено једно радно мјесто специјалног педагога,тако да смо на крају извјештајног периода имали
укупно 9 запослених.Право на сталну новчану помоћ остваривало је у јануару 2017-е године 36 носилаца
права.У току претходне године поднесена 2 нова захтјева,гдје су призната права за оба корисника,међутим
у току године 5 корисника је преминуло,једна особа је смјештена у дом,тако да се број корисника сталне
новчане помоћи у децембру 2017-е смањио на 34.Што се тиче додатка за помоћ и његу другог лица на
почетку извјештајног периода имали смо 315 корисника,у току године су поднесена 103 захтјева,од тога за
65 корисника је признато то право,један број корисника по овом праву је преминуо,тако да је на крају
извјештајног периода било 335 корисника овог додатка.Што се тиче права на смјештај у установу
социјалне заштите број корисника је остао непромењен.Успјели су да исплате огрев за 25 социјално
угрожених породица.Што се тиче реализованих пројеката у претходној години,у склопу пројекта Центра
за рани раст и развој дјеце едукована су два стручна радника за рад са дјецом,код које је примјећено
одступање у развоју.Од 2018-е године планиран интензивнији рад са дјецом са одступањем у развоју.На
подручју општине Шамац имамо велики број дјеце са сметњама у развоју,код великог броја дјеце
школског узраста постоји проблем са концентрацијом,отежано учење и др.Урађен је пројекат набавке play
attention апарата ,који кошта око 8.000 КМ.Успјели су да пронађу донатора и пројекат је реализован у
фебруару 2018.год.Министарство породице,омладине и спорта је у новембру прошле године расписало
Јавни позив за пројекте,којима се подиже ниво квалитета породичног живота и подршка
наталитету.Аплицирали су за опремање дјечије собе за једну вишечлану породицу.У току прошле године
Центар је заједно са Удружењем грађана за помоћ лицима с посебним потребама ангажовао логопеда уз
финансијску подршку општине Шамац.Центар је уз финансијску подршку општине извршио изградњу
купатила за једну корисницу додатка за помоћ и његу др.лица,која је услед болести везана за инвалидска
колица.Првобитно планирани Буџет Центра износио је 789.800 КМ,ребалансом је повећан на 845.400
КМ.Укупни настали расходи су 806.809 КМ,што је за 40.000 КМ мање у односу на планирани Буџет.Од
тога 203.000 КМ се односе на трошкове Центра,а остатак на трошкове социјалне заштите.
Анка Тутњевић каже да ће се изузети од гласања по овој тачки.
Пошто дискусије није било Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2017-ој
години са годишњим обрачуном за 2017.годину дат је на изјашњавање.
Са 22 гласа ЗА,ниједан ПРОТИВ,један УЗДРЖАН (један одборник недостаје у сали,Анка се
изузима од гласања), прихваћен је Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у
2017.години са годишњим обрачуном за 2017.годину.

АД - 10. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2018. год.
Анка Тутњевић је дала уводну ријеч.Програмом рада за 2018.годину активности Центра ће бити
усмјерене ка најосјетљивијим категоријама,дјеци,омладини,одраслима,који се нађу у стању социјалне
потребе.Сама реализација пројеката,који су започети у 2017-ој години биће настављена у 2018-ој
год.Везано за Центар за рани раст и развој дјеце обишли смо Јавну предшколску установу,педијатра у
Дому здравља,подијелили рекламне брошуре како би им пренијели,које услуге могу да добију дјеца код
којих постоје одступања у развоју.Везано за набавку овог play attention апарата направили смо одређену
презентацију и у Удружењу грађана за помоћ лицима с посебним потребама ,позвали педагоге,психологе
основних и Средње школе,тако да имамо велики број дјеце која долазе у Центар и пружају им се
неопходне услуге.Задњих неколико година Електро Добој један дио нераспоређене добити из свог
пословања усмјерава ка најосјетљивијим категоријама, социјално угроженим лицима.Тако смо и ове
године упутили молбу за донацију ср-а из нераспоређене добити и уплаћена су нам ср-а од 1.300 КМ,која
су искориштена за санирање купатила за једну социјално угрожену породицу.Поред редовних едукација
планирана је обука стручних радника Центра,којим се промовише пројекат развоја хранитељства у
Републици Српској.Што се тиче уштеда предузели смо активности како би смо за једну корисницу,која је
смјештена у установу социјалне заштите,која нема сроднике,ни властита примања,успјели да нађемо
заинтересовано лице,које је потписало уговор о доживотном издржавању и преузело на себе плаћање дома
у наредном периоду.По том су основу планиране уштеде од 8.400 КМ на годишњем нивоу.Корисницу,која
је била смјештена у Дому за стара и изнемогла лица,а има психичке проблеме,успјели смо да смјестимо у
специјалну болницу за хроничну психијатрију,тако да ће њене трошкове смјештаја и лијечења сносити
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Фонд здравства.Реализоваће се пројекат социјализације дјеце Републике Српске 16-ту годину за редом.Са
подручја општине Шамац ће ићи 24-оро дјеце на десетодневно љетовање у Црној Гори.Финансијски план
за 2018.год.износи 911.400 КМ,од чега на потрошачку јединицу Центар за социјални рад иде 218.900 КМ,а
остатак од 692.500 КМ се односи на трошкове социјалне заштите.Буџет је већи за 8 % из разлога што
имамо све већи број корисника додатка за помоћ и његу другог лица.60% и више Буџета иде по основу тог
права.
Предсједница скупштине је отворила дискусију.
Недељко Митровић је упитао да ли је Центру за социјални рад и даље у плану сарадња са
општинском организацијом Црвеног крста пошто то није прочитао у Програму рада Центра на шта му је
директор Центра Анка одговорила да је планирана даља сарадња Центра са Црвеним крстом.
По овој тачки дневног реда дискусије више није било и Програм рада и финансијски план ЈУ
Центар за социјални рад је дат на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА , ниједан ПРОТИВ и 1 глас УЗДРЖАН(Анка се изузима) дата је сагласност на
Програм рада и финансијски план ЈУ Центра за социјални рад Шамац за 2018.год.
АД -11.Финансијски извјештај ЈПУ „Радост“Шамац за 2017.год.

Маријана Дујковић,директорица ЈПУ“Радост“је дала уводну ријеч.ЈПУ „Радост“ је један од
корисника Буџета општине Шамац.Не посједује властити банковни рачун,главна књига је у саставу
Трезора Општине.У овом финансијском извјештају наведени су приходи,расходи и дуговања наслеђена из
ранијих периода.Остварени властити приходи у току 2017.год.износе 86.400 КМ што је за 52% више него
у претходној години или за 29.700 КМ.Повећање је уследило због повећаног броја дијеце,која бораве у
овој установи.Наши приходи долазе из прихода, који уплаћују родитељи за боравак дијеце у овој
установи.Овај износ је и више него довољан да покрије све расходе установе,осим плата радника,за које је
задужена општина.
Буџет је износио 269.300 КМ,расходи 264.213 КМ,што је за 2% мање у односу на 2016-ту
год.Расходи за бруто плате износе 182.277 Км,али је у септембру 2017-е год.усвојен нови Правилник о
платама од стране Управног одбора.Расходи за бруто накнаде трошкова осталих личних примања износе
38.800 КМ,а мањи су за 11% него претходне године.Разлог смањења ових прихода су због начина
обрачуна топлог оброка,а и одлазак једне раднице на породиљско одсуство.Расходи по основу кориштења
роба и услуга су мањи за 4 %.У току прошле године набављена је вјештачка трава за јасличку групу,тако
да најмлађи могу дуже да бораве на отвореном.Јавни Фонд за дјечију заштиту је за једну радницу на
породиљском одсуству рефундирао износ од 2.824 КМ.Укупни издаци на фонду 1 износе 264.620 КМ,што
је за 10% мање у односу на 2016-ту год.На приједлог Пописне комисије,извршен је отпис дотрајале
опреме,а то су 2 креветића у вриједности од 176 КМ и ситног инвентара у вриједности од 394
КМ.Вриједност сталне имовине је усаглашена у потпуности са пописом имовине на дан
21.12.2017.год.Краткорочне обавезе износе 63.939 КМ,а односе се на плате,накнаде за топли оброк и
превоз за новембар и децембар.Обавезе из пословања у земљи износе 25.000 КМ,а односе се на
добављаче,уговоре,накнаде за волонтере из ранијих година.Што се тиче обавеза за робе и услуге,оне ће
бити измирене у наредном периоду.
Пошто дискусије није било Финансијски извјештај ЈПУ“Радост“Шамац за 2017-ту год,је дат на
изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА,ниједан ПРОТИВ,ниједан УЗДРЖАН прихваћен је Финансијски извјештај ЈПУ
„Радост“Шамац за 2017.год.

АД- 12. Информација о наплати комуналних такси и накнада у 2017.години
Слободан Сјенчић,начелник одјељења за финансије,као предлагач је дао уводну ријеч.У ранијим
програмима рада Скупштине имали смо нешто другачији назив ове Информације.Радило се о
Информацији о наплати локалних прихода,што није било тачно.Инсистирао је да она сад добије другачији
назив,јер је стварно у овој информацији обрађена само наплата комуналних такси и накнада.Мисли да би
требало објединити у једну Информацију наплату властитих прихода.У пракси имамо да одјељење за
привреду обради своје приходе,па одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове своје,а
све су то властити приходи,које би требало објединити у једну Информацију.Информација о наплати
комуналних такси и накнада је јасна и неумољива.Начињен је велики помак када је у питању поређење
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наплате ових прихода у 2016-ој години,гдје имамо значајан проценат повећања од 88%.Предлаже да се ова
Информација усвоји.
Како није било пријављених за дискусију Информација о наплати комуналних такси и накнада у
2017-ој години је дата на изјашњавање.
Са 22 гласа ЗА,ниједан ПРОТИВ,ниједан УЗДРЖАН(три одборника нису била у сали у моменту
гласања) усвојена је Информација о наплати комуналних такси и накнада у 2017.години.

АД- 13. Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“на крају првог
полугодишта за школску 2017/18 годину

Уводног излагања,по овој тачки дневног реда није било,јер је констатовано да нема
потребе.Дискусије није било,па је Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола
Тесла“на крају првог полугодишта за школску 2017/18 годину дат на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА,ниједан ПРОТИВ,ниједан УЗДРЖАН(један одборник није био у сали у
моменту гласања) прихваћен је Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе
„Никола Тесла“на крају првог полугодишта за школску 2017/18 годину.
АД- 14. Информација о стању и материјално-економском положају пензионера на подручју
општине Шамац
Слободан Стојић,начелник службе за друштвене дјелатности је дао уводну ријеч и рекао да како је
Информација сачињена од стране удружења пензионера предлаже да предсједник удружења пензионера
да уводну ријеч.
Предсједница је истакла да је ово једна нова Информација,коју имамо од ове године у Програму
рада Скупштине и сматра да постоји реална потреба за оваквим видом информисања.
Предсједник удружења пензионера је рекао да му је драго што ова Информација иде на дневни ред
Скупштине ове године и да је једно вријеме била у информационом мраку,јер није стављана на дневни
ред,а он се неће упуштати у разлоге.Каже да укупно има 2.340 пензионера,од чега је 1.740 учлањено у
Удружење пензионера,које се финансира из два извора,а то је од властите чланарине 2% и од дотације СОе.Прошле године СО-е је дозначила 3.000 КМ за санацију објекта,а ове године према финансијском
плану,већ је дозначена половина и нада се да ће до краја године бити дозначен и остатак.Мањи број
пензионера,њих 300 има пензије,које су испод 200 КМ и 250 КМ,које се убрајају у минималне и таквим
људима је потребна нека субвенција у вези струје,комуналија или нека већа ср-а.Каже да нису у прилици
да регулишу усклађивање пензија са платама,дакле нема усклађивања пензија,него је ово повећање.Пуно
је тога што утиче на пензије.Истиче да имају изузетно добар рад удружења пензионера,добру сарадњу са
кабинетом начелника и у будућности очекује још бољу сарадњу.Каже да су услови рада најбољи у регији
и истиче да је и Скупштина својим одлукама учествовала у дозначавању ср-а за санацију објекта.
Пошто дискусије није било предсједница је дала Информацију о стању и материјално-економском
положају пензионера на подручју општине Шамац на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА,ниједан ПРОТИВ,ниједан УЗДРЖАН(један одборник није био у
сали у моменту гласања) прихваћена је Информација о стању и материјално-економском
положају пензионера на подручју општине Шамац.

АД- 15. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац
Предсједник Комисије за избор и именовање Милан Симић је дао уводну ријеч.Прошли петак је
Комисији за избор и именовање достављен приједлог СДС-а,гдје за именовање предлаже др Јована
Живковића.Направљен је увид у његову документацију и констатовано је да др Јован Живковић испуњава
услове за директора,сходно Закону о здравственој заштити.Комисија је,сходно достављеном приједлогу
утврдила приједлог рјешења и доставила Скупштини на разматрање и одлучивање.
Отворена је дискусија.
Михајло Товирац каже да схвата да Дом здравља треба да има директора или в.д.,а све што је било
овај мјесец и претходни је било нелегално.Може се због тога платити и казна,нада се да неће,али да треба
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нешто учинити по том основу.Кандидат др Јован Живковић је сасвим добар човјек,доктор,поштује га и
цијени,јер је домаћин и има велику породицу,а по другом основу он му је спасио живот и он то
цијени,само сматра да је његова кандидатура дошла мало касно и да се др Живковић пријавио прије
годину дана кад је био конкурс он не би ни конкурисао.Сад када имамо судску одлуку,он из
принципијелних разлога не може гласати за њега,јер се мора држати свог става и оног за шта се борио
годину дана.
Пошто није више било пријављених за дискусију предсједница је Приједлог рјешења о именовању
вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац дала на изјашњавање.

Са 15 гласова ЗА ,ниједан ПРОТИВ,9 УЗДРЖАНИХ(један одборник није био у сали у
моменту гласања) усвојен је Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности директора
ЈЗУ Дом здравља Шамац.
АД- 16. Актуелни час
Предсједница Скупштине се захваљује на конструктивном раду Скупштине данас и нада се да
ће и свака следећа сједница Скупштине општине бити оваква,захваљује се и Комисијама на
конструктивном раду.Жели да каже нешто о једној јако непријатној ситуацији,која се десила на
претходној сједници Скупштине.Поводом тога она је сазвала све одборнице у СО-е Шамац,њих укупно
6,укључујући и њу саму.Одборнице су се заједнички усагласиле да је понашање др Товирца на претходној
сједници било напримјерено.Разумију да је доста тога изречено у афекту,али да се такав начин
изражавања и карактерисања једне жене не би смио дешавати,а поготово у овој сали за говорницом.Оне су
се усагласиле да не желе да потежу Комисију за кодекс понашања,само траже да се такве ситуације више
не дешавају и најмање што очекују од др Товирца је да се извини,не само због њих одборница,него због
својих пацијенткиња.
Михајло Товирац је рекао да ако ико поштује женски род и на послу и у скупштини то је његова
струка и то су његови пацијенти.На тој скупштини сам прозван да се бавим политиком,тако да је наведено
из револта речено.Сматра да је требало да се буде ажурно када је женски род угрожен и на
Комисијама,никад није сазван састанак Комисије за родну равноправност.
Предсједница Скупштине је рекла да је она предсједница Комисије за равноправност полова и
да је имала разговор са госпођом Бранком Дамјановић,која је имала непријатан разговор са једним
одборником.Рекла јој је да поднесе писмени захтјев и Комисији за равноправност полова и Комисији за
кодекс понашања ако сматра да треба.Како то она није учинила,није се могло ићи у даљу процедуру.

Сједница је завршила са радом у 11.45 h часова.
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