РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 14/17
Датум 29.09.2017. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XII СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 29.09.2017. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-14/17 од 22.09.2017. године.
Сједницу је сазвала предсједница Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водила Зденка Нијемчевић, стручни сарадник за административне и техничке послове Скупштине
општине.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствоваo је 24 одборникa, 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

o

12

ВЕЛИМИР АНДРИЋ

Народни демократски покрет

+

13

АНКА ТУТЊЕВИЋ

Народни демократски покрет

+

14

ЂОРЂЕ КЕРТИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИШО ДЕРВЕНИЋ

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

+

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

+ од 2. тачке

Поред одборника сједници присуствују: Ђорђе Милићевић, начелник Општине, Ђуро Ивановић
замјеник начелника Општине, Блаженка Максимовић, секретар Скупштине Општине,Слободан Сјенчић,
начелник Одјељења за финансије, Лепа Тривић,начелник Одјељења за општу управу, Ведрана Михаљчић,
начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Слободан Стојић, начелник
Службе за друштвене дјелатности, Предраг Недић, начелник Службе за локални економски развој,
Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Мира Лујић,
новинар РТРС – Дописништво Шамац,Ангелина Васовић-Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, Новак
Танасић, новинар БН ТВ и Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у Служби
начелника општине Шамац.
Пошто је извршеном прозивком констатовано да сједници присуствује свих 24 одборника и
интонирана је Химна Републике Српске.
Сједницу је отворила и истој предсједава предсједница Скупштине општине Николина
Шкрбић,која је поздравила присутне, захвалила се на одзиву и прочитала је дневни ред предложен у
Сазивнику за XII редовну сједницу Скупштине те упитала да ли има приједлога за измјену и допуну истог.
Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове,предложио је да се у
дневни ред ред уврсти Приједлог одлуке о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини
општине Шамац.
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовање предложио допуну
тачке 14. Избор и именовање, са новом подтачком – Приједлог рјешења о престанку мандата члана
Шкослког одбора ЈУ Основна школа „Горња Слатина“ Горња Слатина.
Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање приједлог начелника Одјељења за привреду
и инспекцијске послове.

Са 23 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се у дневни ред као тачка 7. уврсти
Приједлог одлуке о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини општине
Шамац.
Затим је стављен на изјашњавање приједлог предсједника Комисије за избор и именовање
Милана Симић

Са 23 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се у дневни ред под тачком Избор и
именовање уврсти Приједлог рјешења о престанку мандата члана Шкослког одбора ЈУ Основна
школа „Горња Слатина“ Горња Слатина.
Предсједница Скупштине је затим ставила на изјашњавање приједлог дневниг реда по Сазивнику
за XII сједницу СО са већ прихваћеним приједлозима за допуну истог

Са 23 гласа ЗА усвојен је слиједећи
Д Н Е В Н И Р ЕД
1. Извод из записника са XI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између X и XII редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о расписивању и одржавању избора за избор чланова Савјета мјесних
заједница на подручју општине Шамац
4. Приједлог одлуке о административним таксама
5. Приједлог одлуке о комуналним таксама
6. Приједлог одлуке о оснивању заложног права као хипотеке
7. Приједлог одлуке о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини
Општине Шамац
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8. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о додјели градског грађевинског
земљишта без накнаде избјеглом и расељеном сановништву на подручју општине
Шамац
9. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о образовању Стручне службе
Скупштине општине Шамац и систематизацији радних мјеста број 07-022-255/15 од
15.12.2015. године
10. Приједлог одлуке о допуни одлуке о територијалном распореду амбуланти породичне
медицине на подручју општине Шамац
11. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. до 30.06.2017. године

12. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. до 30.06.2017.
године.
13. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01. до 30.06.2017. године.
14. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе ''Никола
Тесла'' и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2017/2018
годину.
15. Избор и именовања
а) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине који
ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
б) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Шкослког одбора ЈУ основна школа
„Горња Слатина“ Горња Слатина
в) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Горња
Слатина'' у име јединице локалне самоуправе
16. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са XI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XI редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 18.09.2017. године, а пошто није било, Извод
је стављен на изјашњавање.

Са 23 гласa ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са XI редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 18.09.2017. године, без примједби.
АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између X и XII
редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Од ове тачке сједници присуствује и одборник Саша Маслић.
- Везано за Одлуку о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац, која је донијета на
прошлој сједници, Начелник је информисао да је у међувремену добијена сагласност Министарства за
финансије а данас је расписан и јавни позив за избор најповољније банке, који траје до 09. октобра.Када
је са ИРБ-ом разговарано о кредитном задужењу којим би затворили дуговања по основу емисије
обвезница, процјена је била да је то 4.600.000 КМ.У периоду од прошле до ове сједнице Скупштине,
Начелник је обавио разговоре са Grawe осигурањем које је такође купило један дио обвезница, са
намјером да и ту обавезу а то је 5 рата односно око 220.000 КМ, такође затворимо кроз ово кредитно
задужење.Дакле, ако се постигне договор са Grawe осигурањем у том случају оно не би било 4.600.000
КМ већ 4.800.000 или 4.900.000 КМ.То би подразумијевало да Скупштина општине поново разматра и
измјени претходну Одлуку у дијелу у којем се прецизира износ за враћање дуга и износ за капиталне
инвестиције.
На претпрошлој сјеници Скупштине донијета је Одлука о продаји неизграђеног грађевинског
земљишта и само по основу продаје земљишта у Буџет Општине је инкасирано око 310.000 КМ.
Протеклих дана се започеле активности везано за изградњу трговачког центра „Бинго“ на локацији тог
земљишта.Начелник је већ донио одлуку о утрошку тих средстава а највећи дио је утрошен за измирење
обавеза према крупним добављачима из претходног периода.Новчана средства која добијемо по основу
једнократне накнаде за грађевинско земљиште једним дијелом ће бити усмјерен у инфраструктурне
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пројекте а односит ће се на асфалтирање дијела дионице улице кроз насеље Дуга која води од будуће
локације Бинга према Основној школи.Објекат који ће се градити на тој локацији је површине око 10.000
m2 и бит ће запослено 30 до 35 нових радника. Тај дио града добит ће један сасвим нови инфраструктурни
изглед, поготово што се ради о самом улазу у град.
- Јуче су почели земљани ради а нередних дана кренут ће и радови на асфалтирању пута Обудовац
2 – Пелагићево на деоници пута од 1.600 m, и ако вријеме послужи, асфалтирање треба да буде завршено
за 15-ак дана.Ово се реализује путем IFAD пројекта, гдје Општина Шамац учествује са неких 30.000 КМ а
укупна вриједност пројекта је 170.000 КМ
- Наредних дана ће започети активности на санацији зграде Дома културе у Гајевима.У овој фази
ће до краја године бити извршена замјена крова који се налази у веома лошем стању.Тендер је расписан и
завршен а вриједност радова је око 15.000 КM.
- У сарадњи са Борачком организацијом и „Посавским борцима“ започете су активности на
постављању спомен плоче и замјени једног дијела фасаде на канцеларији Мјесне заједнице у Новом
Селу.
- Крајем јула и почетком мјесеца августа дошло је до великог помора рибе на Бари Тишина и
Бари Одмут. На приједлог Риболовног друштва , МЗ Тишина и МЗ Гребнице договорено је да се иде са
санацијом, тј. проширењем и продубљењем поменутих бара како би се дошло до изворишта и како би се
спријечило да се у наредном периоду не понови исто.У претходних 15-ак дана завршени су радови на
санацији баре Тишина а у току су радови на бари Одмут.
- Обзиром да имамо одређена средства за подстицаје у привреди, са данашњим даном већ је 4 или
5 привредних субјеката поднијело захтјев за добијање рјешења о одобравању подстицајних средстава при
запошљавању, а ради се о нашим привредницима на подручју Општине Шамац који ће у 2017. години
запослити 3 до 5 радника.Неки од њих су купили машине и настојања су да се наредних дана пође са
исплатом подстицаја по основу издатих рјешења.
- Кроз пројекат опоравка од поплава зајеdно са NBR-om јуче је отворен обновљен Дом
пензионера у Шамцу.Вриједност пројекта је 15.000 КМ.Грант који је Општина обезбједила за пензионере
је око 3.000 КМ и она је у том дијелу и учествовала.Удружење пензионера је добило пристојне просторије
за даљње функционисање.Саниран је и дио кровне конструкције око Дома пензионера јер је један дио
прокишњавао.
- Почела је и нова школска година и ове године из буџетске ставке начелника Општине а на основу
одређених уштеда које су остварене у првих шест мјесеци, Начелник је донио одлуку да се за сваког
првачића, а њих је нажалост само 98 на подручју Општине, издвоји по 100 КМ , како би бар симболично
помогли родитељима којима је Министарство образовања платило књиге.
- Ове године је донијета одлука о новчаној подршци брачним паровима за вантјелесну оплодњу и
на основу расписаног јавног конкурса Општина је помогла два брачна са по 2.500 КМ а идуће године ће
се настојати да буде више брачних парова којима ће се новчано помоћи.
- Фонд за заштиту животне средине расписао је два врло значајна јавна позива а тичу се екологије,
заштите животне средине и рециклирања отпада. Директор Фонда г-дин Срђан Тодоровић био је на
састанку код Начелника Општине када је упознат да Општинска управа интензивно ради на два пројекта
са којима ће аплицирати на расписане јавне позиве.Један пројекат се односи на обезбјеђење додатне
механизације за рад ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац ( потребан гусјеничар за рад на депонији отпада у
„Јеласу“ и уколико буде могуће још један камион за чишћење улица градског дијела.Другим пројектом би
аплицирали додатно кроз пројекат „За љепши Шамац“ за набавку додатних контејнера и канти за отпад.
- Када су у питању активности у јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина
Шамац, у протекла два мјесеца за ЈПУ „Радост“ Шамац и ЈУ Центар за социјални рад Шамац, у сарадњи
са руководећим кадром тих установа, дефинисани су и донијети нови правилници о платама за те
установе, а у складу са Посебним и Општим колективним уговором који се односи на те установе.Такође,
у сарадњи са руководећим кадром ЈП „Слободна зона“ донијет је нови Правилник о платама за ово јавно
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предузеће, на основу којег ће, а захваљујући смањењу плата директору, техничком директору и једног
дијела особља у администрацији, бити остварене одређене уштеде по основу бруто плата и на годишњем
нивоу износит ће око 60.000 КМ.
- Имајући у виду проблем технолошког вишка радника који су радили у „Бадер“-у, Начелник је
информисао да је донио допуну Правилника о условима и начину остваривања субвенција за
запошљавање радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенцијама за набавку
машина или опреме за предузетнике и правна лица, са једним новим чланом којим је одређено да“ Ако се
у току 2017. године, због технолошких, економских или организационих разлога дође до престанка
потребе за радом најмање 10 радника који су у радном односу код једног послодавца, као вид помоћи до
проналаска новог запослења, може се исплатити једнократна новчана помоћ до 500 КМ за сваког радника
коме је престао радни однос, а исти се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске,
Филијала Добој, Биро Шамац.“
У том смислу из Буџета Општине исплаћено је 5.000 КМ на име једнократне помоћи радницима
који су остали без посла јер су проглашени технолошким вишком.
- Начелник општине упутио је допис „Бадер-у“ и власнику бивше фирме „Мебош-а“ тражећи
хитан састанак на тему измирења одређених дуговања које имају према Општини, а када је ријеч о
„Бадер“-у на тему измирења одређених дуговања по основу закупа по два уговора – уговора о закупу
земљишта и уговора о закупу пословног простора (производне хале).По уговору о закупу пословног
простора – хале , општинска комисија је требала је изаћи на лице мјеста одмах по потписивању уговора и
заједнички са представницима „Бадер“-а утврдити колика су улагања која је потребно извршити , да би се
од тог износа одбио износ за закупнину.То тада није учињено него је комисија изашла и то једнострано
седам дана прије начелниковог ступања на дужност и констатовала да извршено улагање износи 20.000
КМ док у „Бадер“-у тврде да извршена улагања у износу од 280.000 КМ, што за нас може бити
проблематично уколико би се одлучили на раскид уговора, јер нас може по том основу тужити.С тим у
вези, Начелник је имао састанак са власником „Бадер“-а и договорили су да се ангажује вјештак
грађевинске струке који ће у складу са чланом 3. Уговора прецизно дефинисати шта је то што је „Бадер“
уложио.У члану 3. је речено да без обзира у што је закупац улагао да се њему могу признати та улагања и
наводи се да се улагања могу вршити у по три основа: у фасаду, електро-мрежу и кров.Нама је веома
важно да се усагласи износ извршених улагања.Начелник је од власника „Бадер“-а тражио да закључно са
данашњим даном достави пријелог измирења обавеза по основу закупа земљишта које тамо користи, а
износ је око 40.000 Км заједно са одређеним комуналним таксама.Данас је доставио приједлог да би један
дио тог износа могао да измири до 31.12.2017. године а преостали дио током цијеле 2018.године, и
наредних дана начелник ће са својим сарадницима проанализирати овај приједлог.Начелник Општине је
истакао да је његов разговор са власником „Бадер“-а био веома јасан када му је речено да ми јесмо
расположени и максимално опредјељени да на подручју наше општине имамо „Бадер“ и друге који хоће
да раде на подручју општине Шамац, али с друге стране ми не можемо изнајмљивати у неком дужем
временском периоду халу у којој ради 10 до 12 радника а у којој може да ради 200 до 300
радника.Напоменуо је да су прије неколико дана долазили
представници једног белгијанског
конзорцијума који су заинтересовани за обављање дјелатности из области металне индустрије.Дакле,
„Бадер“ остаје ту а од њега очекујемо да запосли један број радника јер је власник рекао да ће повећати
производњу, али треба измирити дуговања и постићи заједнички договор око извршених улагања.Ако не
буде повећања броја радника, онда ћемо на сједници Скупштине општине одлучити у ком правцу ћемо
даље дјеловати.
- Последњих мјесеци интензивиран је рад комуналне инспекције на подручју Општине а поготово
самог града.Када је ријеч о бившој фирми „Мебош“, стање објеката, огромна дуговања према Општини
по основу комуналних такси и накнада од преко 70.000 КМ, то се није могло толерисати и Начелник
општине је тражио хитан састанак са власником некретнина које су припадале бившој фирми „Мебош“,
до којег је дошло током прошле седмице.Прије нека три мјесеца на интервенцију менаџмент Општине
који је сазнао да он има одређена средства на рачуну , уамњен је његов дуг према Опшптини тако што је
са његовог рачуна скунуто око 30.000 КМ.У овом моменту и поред тог умањења дуга, он дугује Општини
око 70.000 КМ.Пошто се увјерио да са његове стране нема ни воље ни могућности да започне у том
пословном простору неку производњу,Начелник је тражио да дефинише план за измирење тог дуга, и
предложио да ако има средства, уплати један дио дуга а други дио би остао за измирење у неком дужем
временском периоду, или у варијанти да један дио земљишта прода општини.Начелнику је јуче факсом
стигао
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приједлог власника поменутих некретнина и он предлаже да Општини прода пословни простор који се
налази у ул. Цара Душана.
Наводећи напријед поменуте примјере гдје се ради о већим дуговањима према Општини,
Начелник је истакао да морамо дјеловати и ићи у правцу отварања тешких тема са великим дуговањима
субјеката који се само воде као привредни субјекти а у стварности они не раде и не ангажују се на
подручју општине Шамац.Ту је апсолутна одлучност Начелника и кабинета начелника не да неког тјерамо
већ једноставно да видимо шта можемо наплатити од дуговања према Општини, а наравно водећи рачуна
о привредницима који раде и запошљавају раднике гдје ће се настојећи да ако могуће да им се помогне.
- У сарадњи са владом Дистрикта Брчко, града Бања Луке и Добоја Начелник општине Шамац
добио је позив Асоцијације градова и привредника централне и југоисточне Европе за учешће на 13.
Конференцији европских регија и градова, која се одржавала од 24.09. до 26.09. у Салзбургу у
Аустрији.Начелник општине Шамац Ђорђе Милићевић је присуствовао овој Конференцији и том
приликом се састао са г-дином Шаусбергером са којим је договорио учлањење Општине Шамац у ову
асоцијацију, чији су чланови и поједини градови из Босне и Херцеговине као што су Бања Лука, Добој и
Брчко Дистрикт.
Дискусије није било.
Предсједница Скупштине дала је на изјашњавање усмену Информацију начелника општине.

Са 15 гласова ЗА и 9 гласова УЗДРЖАН прихваћена је Информација о активностима
Начелника општине у периоду између X и XII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
АД – 3. Приједлог одлуке о расписивању и одржавању избора за избор чланова Савјета
мјесних заједница на подручју општине Шамац
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић подсјетила је да су избори за савјете мјесних
заједница били у децембру 2013. године и да предсједницима и члановима савјета мјесних заједница
мандат истиче у децембру ове године.Како је изборним законом регулисано да одлука о расписивању
избора мора бити донијета најмање два мјесеца прије избора, утврђен је Пријелог одлуке о расписивању и
одржавању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Шамац. Предсједница
је информисала да је јуче одржан састанак са предсједницима општинских одбора политичких странака
које имају одборнике у Скупштини општине , сазван од стране предсједника СО и замјеника начелника
општине, везано за предстојеће изборе у мјесним заједницама.На том састанку је истакнуто да на терену
имамо проблеме код пет мјесних заједница везано за бирачке спискове а то су Обудовац 2, Доња
Црквина,Ново Село 2 , Хрватска Тишина и Турсиновац.
Велимир Андрић предлаже и истиче да је то и мишљење осталих који су јуче присуствовали
међустраначком састанку везано за изборе за чланове савјета мјесних заједница, да Скупштина општине
сугерише Општинској изборној комисији да у циљу превазилажења проблема неусаглашености уписа
бирача у Централни бирачки списак и фактичког стања пребивалишта бирача у појединим мјесним
заједницам и стварања предуслова за спровођење избора за Савјете мјесних заједница у свим мјесним
заједницама на подручју општине Шамац, у сарадњи са досадашњим члановима Савјета мјесних заједница
усагласе стање бирача уписаних у Централни бирачки списак са фактичким пребивалиштем бирача.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине је предложила да Скупштина донесе
закључак који гласи:
„Скупштина општине тражи од Општинске изборне комисије Шамац да, у циљу превазилажења
проблема неусаглашености уписа бирача у Централни бирачки списак и фактичког стања пребивалишта
бирача у појединим мјесним заједницама и стварања предуслова за спровођење избора за Савјете мјесних
заједница у свим мјесним заједницама на подручју општине Шамац, у сарадњи са досадашњим члановима
Савјета мјесних заједница усагласе стање бирача уписаних у Централни бирачки списак са фактичким
пребивалиштем бирача на подручју мјесне заједнице и то за:
- МЗ Хрватска Тишина у односу на МЗ Тишина и МЗ Горњи Хасић
- МЗ Ново Село 2 у односу на МЗ Ново Село
- МЗ Обудовац 2 у односу на МЗ Обудовац
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-

МЗ Доња Црквина у односу на МЗ Црквина и
МЗ Турсиновац у односу на МЗ Тишина“

Са 24 гласа ЗА одборници су се изјаснили за доношење закључка у предложеном тексту.
Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање Приједлог одлуке.

Са 24 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању и одржавању
избора за избор чланова Савјета мјесних заједница на подручју општине Шамац.
АД – 4. Приједлог одлуке о административним таксама
Уводно образложење дала је Лепа Тривић, начелник Одјељења за општу управу.
Милан Симић сматра да је у образложењу требало рећи колико ће смањење утицати на оуњење
Буџета.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине ставила је Приједлог одлуке на
изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о административним таксама.
АД – 5. Приједлог одлуке о комуналним таксама
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове,дала је одговор на питање Милана Симић које је поставио приликом разматрања претходне
тачке, рекавши да су износи комуналне таксе негдје смањени а негдје повећани тако да је то
изнивелисано и неће утицати на смањење прихода Буџета Општине. Затим је дала уводно образложење по
Приједлогу одлуке о комуналним таксама.
Мирко Лукић је у својству предсједника Комисије за статут и прописе поднио Извјештај
Комисије по разматрању Приједлога ове одлуке те прочитао амандман уложен на иисти а који гласи:
„ Амандман I
У члану 5. и чл. 10., умјесто ријечи: „Административне службе општине Шамац“ треба да стоје
ријечи: „Општинске управе општине Шамац“
Мирко Лукић је потом као одборник уложио слиједећи амандман на Приједлог одлуке:
Амандман
Иза члана 10. додаје се нови члан који постаје члан 11. a који гласи:
„Наплата комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на
пословним просторијама, у складу са тарифним бројем 5. Тарифе, вршиће се почев од 01.01.2018. године.“
Ведрана Михаљчић се у име предлагача изјаснила да може да се прихвати приједлог да се
наплата комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама, у складу са тарифним бројем 5. Тарифе примјењује од 01.01.2018. године.
Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање амандман I , уложен од стране Комисије за
статут и прописе.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) прихваћен је амндаман Комисије за статут и прописе, тако
да у члану 5. и чл. 10. умјесто ријечи: „Административне службе општине Шамац“ треба да стоје
ријечи: „Општинске управе општине Шамац“
Затим је стављен на изјашњавање амандман одборника Мирка Лукић.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) прихваћен је амандман одборника Мирка Лукић да се иза
члана 10. дода нови члан који постаје члан 11. a који гласи:
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„Наплата комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на
пословним просторијама, у складу са тарифним бројем 5. Тарифе, вршиће се почев од 01.01.2018. године.“
Предсједница Скупштине је ставила на изјашњавање Приједлог одлуке са већ прихваћеним
амандманима.

Са 24 гласа ЗА донијета је Одлука о комуналним таксама , са слиједећим амандманима
на предложени текст одлуке:
1. у члану 5. и чл. 10. умјесто ријечи: „Административне службе општине Шамац“
треба да стоје ријечи: „Општинске управе општине Шамац“
2. Иза члана 10. додаје се нови члан који постаје члан 11. a који гласи:
„Наплата комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или
предузетника на пословним просторијама, у складу са тарифним бројем 5. Тарифе, вршиће се
почев од 01.01.2018. године.“
Досадашњи чланови 11. и 12. постају чланови 12. и 13.
АД – 6. Приједлог одлуке о оснивању заложног права као хипотеке
По материјалу за ову тачку дневног реда сједници присуствује и Михајло Ђурђевић, директор
КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац, коју је образложио потребу доношења предложене одлуке.
Крста Бајкановић пита да ли постоји неко друго рјешење сем стављања под хипотеку назначене
непокретности, као напр, да општина буде гарант.
Михајло Товирац је изјавио да ће Независна странка др Михајло Товирац подржати Приједлог
одлуке, с обзиром да је директор КП „Водовод и канализација“ рекао да они могу без проблема да
сервисирају своје обавезе.
Михајло Ђурђевић је везано за дискусију одборника Бајкановића поново истакао да они могу
да сервисирају своје обавезе, а да имају било шта друго сем назначене непокретности, они би то ставили
под хипотеку.
Дискусије није било и предсједница Скупштине је ставила на изјашњавање Приједлог одлуке.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о оснивању
заложног права као хипотеке.
АД – 7. Приједлог одлуке о додјели на кориштење и одржавање непокретности у својини
Општине Шамац
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске
послове.
Дискусије није било и Приједлог одлуке је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о додјели на
кориштење и одржавање непокретности у својини Општине Шамац.
АД – 8. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о додјели градског грађевинског
земљишта без накнаде избјеглом и расељеном сановништву на подручју општине Шамац
Уводно образложење дала је начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Дискусије није било и Приједлог одлуке је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о стављању ван
снаге Одлуке о додјели градског грађевинског земљишта без накнаде избјеглом и расељеном
сановништву на подручју општине Шамац.
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АД – 9. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о образовању Стручне службе
Скупштине општине Шамац и систематизацији радних мјеста број 07-022-255/15 од 15.12.2015.
године
Дискусије није било и Приједлог одлуке је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о стављању ван
снаге Одлуке о образовању Стручне службе Скупштине општине Шамац и систематизацији
радних мјеста број 07-022-255/15 од 15.12.2015. године.
АД – 10. Приједлог одлуке о допуни одлуке о територијалном распореду амбуланти
породичне медицине на подручју општине Шамац
Начелник Општине Ђорђе Милићевић дао је образложење Приједлога одлуке.
Благоје Симић, предсједник Одбора за здравље, прочитао је амандман уложен од стране овог
радног тијела Скупштине по разматрању приједлога ове одлуке на сједници од 25.09.2017. године, који
гласи:
„Амандман I
У тачки I Приједлога одлуке о допуни одлуке о територијалном распореду амбуланти породичне
медицине на подручју општине Шамац, у предложеној допуни члана 2. став (2) ријечи: „организује се“
замјењују се ријечима: „организован је рад“, а послије ријечи: „гинекологије“ додају се ријечи: „Служба
хитне медицинске помоћи, Служба стоматологије, Хигјенско-епидемиолошка служба, Служба за
лабораторијске и рентген услуге, Центар за физикалну рехабилитацију у заједници и Центар за заштиту
менталног здравља“.
Драган Илинчић, члан Одбора за здравље, појаснио је због чега је Одбор уложио овај амандман.

Предсједница Скупштине ставила је амандман на Приједлог одлуке о територијалном
распореду амбуланти породичне медицине на подручју општине Шамац, уложен од стране Одбора за
здравље, на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) прихваћен је амандман I Одбора за здравље на Приједлог
одлуке о територијалном распореду амбуланти породичне медицине на подручју општине
Шамац.
Затим је стављен на изјашњавање Приједлог одлуке о територијалном распореду амбуланти
породичне медицине на подручју општине Шамац, са већ прихваћеним амандманом.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) донијета је Одлука о територијалном распореду амбуланти
породичне медицине на подручју општине Шамац, у предложеном тексту и са усвојеним
амандманом.
АД – 11. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. до 30.06.2017.
године
Уводно образложење дао је Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије.Он је истакао да
су буџетски приходи остварени са 40% од планираних, са чиме не можемо бити задовољни. Остварен је
буџетски дефицит од 568 000 КМ, који је за 14% мањи у односу на дефицит у истом периоду прошле
године.Непорески приходи су остварени са 25% у односу на план, са чиме такође не можемо бити
задовољни.Порез на непокретности остварен је 30% у односу на план за цијелу годину.ПДВ је остварен за
63.000 КМ мање у односу на прошлу годину а и примици од продаје земљишта су остварени мање за
279.000 КМ, тако да само по та два основа имамо мање приходе за 342.000 КМ.Дакле, констатација је да
су приходи прилично лоше остварени.С друге стране дошло је до повећања расхода.по основу камата за
52.000 КМ и по основу судских рјешења за 78.000 КМ.Још увијек је присутан велики проблем да бруто
плате и обавезе по основу отплате кредита са каматама чине скоро 63% укупних буџетских расхода.
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Приходи су 97 % у односу на претходну годину али су и расходи у односу на претходну годину смањени
за 3 %.Оно што је добро је да смо само у јулу и августу имали 1 800 000 КМ буџетских прихода, тако да
ће извршење Буџета за 9. мјесеци бити много боље.
По датом образложењу предсједница Скупштине је предметни Извјештај дала на дискусију.
Милан Симић наводи да је Извјештај, формално гледајући, квалитено урађен са доста података и
аналитике.Он лично је овакво стање и очекивао, али је очекивао да ће ова Општинска управа урадити оно
што они нису – наплату непореских прихода , поготово старих потраживања.Њихова очекивања су да се
наплата непореских прихода у наредном периоду поправи. Укупан износ за обвезнице и камате је смањен
у плану али је драстично смањен и у извршењу у односу на план.Дакле, за првих шест мјесеци ову
Општинску управе карактерише буџетски дефицит, кредитно задужење и штедња, која се првенствено
проводи на рачун грађана, због чега Клуб одборника СНСД-а неће подржати овај Извјештај.
Мирко Лукић наводи да је он још приликом доношења Буџета за 2017. годину рекао да је план
нереалан јер је заснован на буџету који није извршен у 2016. години.Генерално посматрајући ситуација
се смирује али је далеко од доброг, а посебно што забрињава је проценат остварења непореских прихода
и у том смислу се мора нешто учинити.Сматра да бу начелник општине требао да види са шефом Пореске
управе шта се може урадити да се помогне Пореској управи везано за благовремену доставу
рјешења.Када је у питању отпис потраживања због немогућности наплате, истиче да се с једне стране
отписује дуг а с друге стране банке од тих субјеката узимају некретнине. Сматра да треба ангажовати
одређен број радника на наплати потраживања путем суда.
Крста Бајкановић наводи да нисмо успјели да наплатимо колико смо потрошили и да је дефицит
очекиван.Сматра да треба предузети све како би наплатили наша потраживања.
Велимир Андрић наводи да реализација Буџета од 40 % није на задовољавајућем нивоу и
истиче да је наплата по основу пореза на имовину драстично смањена, због чега је потребно да се
Општинска управа додтано ангажује на наплати непореских прихода.Дефицит јесте био очекиван и иако
је смањен ипак је то дефицит, те треба и даље радити на његовом смањењу.
Што се тиче констатације одборника Милана Симић да се уштеде у Буџету врше само на терет
грађана, замолио га је да наведе на чему су то грађани закинути.
Михајло Товирац истиче да оно што је позитивно је то што су приказани подаци тачни.Знамо да
је Општинска управа наслиједила велика дуговања, али би било добро да се зна колико је старих
дуговања ријешено.Такође би требало, када су у питању изгубљени судски спорови, рећи због чега су ти
спорови изгубљени.Сматра да треба разграничити дуг према одборницима из претходног сазива и
одборницима овог скупштинског сазива. На крају, наводи да ће Независна странка др Михајло Товирац
подржати овај Извјештај.
Милан Симић (реплика одборнику Андрићу) одговорио да се то огледа у уштеди на превозу
ученика, на јавној расвјети јер ко је користи ако не грађани.
Слободан Сјенчић истакао да жели само да подсјети какво је стање наслијеђено и да нема никог
ко би за шест мјесеци изашао из тако тешког стања.Слаже се да треба тражити ефикасвније методе за
наплату непореских прихода и у том смислу потребно је исцрпити све могућности.Потврдио је да су
средства за ову годину за превоз ученика смањена за један мјесец и при том истиче да има општина, као
што су Модрича, Дервента и др. које уопште не финансирају превоз ученика.На јавној расвјети је уштеда
16.000 КМ, те истиче на ни једну уштеду не треба подцјењивати.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић захвалио се одборницима и позиције и опозиције на
конструктивној расправи.Истиче да период од шест мјесеци није мјерило свих активности са аспекта
повећања прихода, поготово непореских прихода.Такође наводи да у моменту планирања Буџета за ову
годину били су само Начелник Општине и још два в.д.начелника одјељења именовани и да стоји
чињеница је да није било објективно планирање Буџета, а није могло бити овјективно када је и претходни
буџет био нереалан.Такође, мало је времена било и орјентир од шест мјесеци није шесте мјесеци већ
четири мјесеца овог кабинета начелника.Када је у питању пуњење буџета, треба истаћи да је Управа за
индиректно опорезивање мање дозначила средстава , а такође веома добро знамо да Влада Републике
Српске тек када измири своја дуговања оно што остане дозначује општинама.Стоји чињеница да су
непорески приходи неприхватљиво ниски тј. њихово извршење и то је озбиљан проблем, хроничан
проблем ове општине не осам већ десет а можа и више година.То јесет чињеница али не и
оправдање.Стање наплате прихода мора бити боље са 31.12. ове године. Са руководиоцима Пореске
управе већ су одржана два састанка на тему како искоординирати наплату пореза на имовину. Када се
помиње отпис потраживања, Начелник је истакао да у овом мандату није било отписивања дугова и да ни
он а ни његови сарадници нису заговорници таквих поступака. Став кабинета начелника је да привредне
субјекте који раде и имају намјеру да раде треба и сачекати са измирењем дуговања али од оних који
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ништа не раде и немају намјеру да раде, од њих ће се тражити измирење свих дуговања.Покретање
поступака код суда за наплату дуговања треба још више појачати како бисмо што више наших изворних
прихода наплатили.
Начелник се потом осврнуо на расходовну страну буџета те, када је ријеч о дознакама начелника
општине тј. једнократним новчаним помоћима, истакао да је тај износ планиран знатно мање него
претходниох година, био је 100.000 а сада је 70.000 КМ. Прошле године за исти период издвајања за
спорт су била 260.000 КМ а сада су 131.000 КМ а да при том ни један клуб није престао да функционише.
Када је ријч о подстицајима за пољопривреду, начелник је подсјетио да су наслијеђена дуговања у
износу од 120.000 КМ.Извршење Буџета са 31.08. ће показати да је поред приказаних 15.000 КМ
исплаћено још 20.000 КМ за враћање старих дугова за подстицаје у пољопривреди.
Када је у питању јавна расвјета Начелник је напоменуо да није намјера да општина и град буду у
мраку и да смањење броја сијалица на јавној расвјети није дугорочна већ краткорочна мјера и дасе морају
створити услови за улагање у LED расвјету.
Везано за Одлуку о дугорочном кредитном задуживању, истиче да она није резултат намјере додатног
задужења већ је то једини могући начин да реструктуирамо наше обавезе које нисмо у могућности
платити и да изађемо из овог стања у којем се налазимо.
Закључак начелника општине је да морамо више пажње посветити наплати непореских прихода и
наставити са финансијском консолидацијом која је већ започета.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање Извјештај о
извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. до 30.06.2017. године.

Са 14 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о
извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. до 30.06.2017. године.
По завршетку ове тачке дневног реда услиједила је пауза у раду сједнице у трајању од 30
минута.
Послије паузе предсједница Скупштине је обавјестила одборнике да у у даљем раду
сједници неће присуствовати одборници Предраг Маринковић, Саша Маслић и Мишо Дервенић.
АД – 12. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. до 30.06.2017.

године
Везано за ову тачку дневног реда сједници присуствује Ненад Максимовић, шеф Одсјека за
инсоекцијске послове.
Информација је дата на дискусију.
Милан Симић је, упитао докле се стигло у постпку везано за нелегалну експлоатацију шљунка .
Ненад Максимовић је одговорио да су пољопривредна и тржишна инспекција посебан акценат
ставили на контролу експлоатације шљунка, те је урађено више контрола, а до краја године ће услиједити
појачане активности на контроли експолатације шљунка како на пољопривредним површинама тако и у
ријечном кориту.
Милан Симић је појаснио да је конкретно мислио на поступак везано за „Вујо фaмилy“Обудовац.
Ненад Максимовић је изјавио да је тај поступак обустављен код општинске пољопривредне
инспекције и да је постпак преузела Републичка инспекција.
Начелник Општине је појаснио да на тој локацији нема више експлоатације шљунка и да је са
начелником ЦЈБ Бијељина у два наврата разговарао на тему нелегалне експлоатације шљунка као и да се
по том питању сарађује и са „Водама Српске“, те нагласио да ту нема повлаштених.
Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о раду општинских
инспектора за период 01.01. до 30.06.2017.године.
АД – 13. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01. до 30.06.2017.

године.
Уводно образложење дала је начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Ведрана Михаљчић.
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Дискусије није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о раду Комуналне полиције за
период 01.01. до 30.06.2017. године.
АД – 14. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе
''Никола Тесла'' и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2017/2018
годину
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.
Дискусије није било и Информација је дата на изјашњавање.
Са 21 гласом

ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о извршеном упису ученика у

прве разреде Средње школе ''Никола Тесла'' и основних школа на подручју општине Шамац за
школску 2017/2018 годину.
АД – 15. Избор и именовања

а) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине који
ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
Милан Симић, предјседник Комисије за избор и именовање, извјестио је Скупштину да је
Комисија на својој 11. сједници од 26.09.2017. године, утврдила Приједлог одлуке о измјени Одлуке о
делегирању одборника Скупштине општине који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу
брака, којом се предлаже да умјесто Јадранке Ђукић за присуство закључењу брака у својству службеног
лица делегира одборница Сања Драгичевић.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о делегирању
одборника Скупштине општине који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу
брака.
Овом Одлуком се у Одлуци о делегирању одборника Скупштине општине Шамац, који ће
у својству службеног лица присуствовати закључењу брака пред надлежним матичарем
Општинске управе Општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16 и 7/17), у
тачки I подтачка 6. мијења и умјесто ''Јадранка Ђукић'', треба да стоји ''Сања Драгичевић''
б) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Шкослког одбора ЈУ Основна школа
„Горња Слатина“ Горња Слатина
Милан Симић, предјседник Комисије за избор и именовање, извјестио је Скупштину да је
Комисија на својој 11. сједници од 26.09.2017. године, утврдила Приједлог рјешења о престанку мандата
члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња Слатина“ Горња Слатина,због истека мандата
Школског одбора.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење о престанку
мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Горња Слатина“ Горња Слатина,којим се
утврђује да Макси Кертић из Горње Слатине престаје мандат члана Школског одбора у овој
јавној установи, као представника локалне заједнице, дана 04.11.2017. године, због истека
мандата Школског одбора.
в) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Горња
Слатина'' Горња Слатина у име јединице локалне самоуправе
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Милан Симић, предјседник Комисије за избор и именовање, извјестио је Скупштину да је Комисија
на својој 11. сједници од 26.09.2017. године, утврдила Приједлог рјешења о избору члана Школског
одбора ЈУ Основна школа ''Горња Слатина' у име јединице локалне самоуправе, којим се за члана Одбора
предлаже Срђан Благојевић из Горње Слатине.
Дискусије није било и Приједлог рјешења је стављен на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење о избору члана
Школског одбора ЈУ Основна школа ''Горња Слатина'' Горња Слатина у име јединице локалне
самоуправе.
Овим Рјешењем Срђан Благојевић, дипл.правник из Горње Слатине, изабран је за члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа ''Горња Слатина'' Горња Слатина у име
јединице локалне самоуправе, на период од четири године.
АД – 16. Актуелни час
Питања под овом тачком није било.
Сједница је завршила са радом у 13,40 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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