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СА XI СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 18.09. 2017. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-12/17 од 07.09.2017. 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 25 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

+

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

+

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 Стручној
служби Скупштине општине Шамац.
Пошто је извршеном прозивком констатовано да сједници присуствује свих 25 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 XI редовну сједницу Скупштине те упитала да ли има приједлога за измјену и допуну истог.
Приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда није било, и исти је дат на
изјашњавање.

Са 25 гласова ЗА усвојен је слиједећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Извод из записника са X редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Приједлог одлуке о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац
3. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са X редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала да ли има примједби на Извод из записника са X редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 24.07.2017. године, а пошто није било, Извод је стављен на
изјашњавање.

Са 25 гласoва ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са X редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 24.07.2017. године, без примједби.
АД – 2. Приједлог одлуке о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац

Начелник Општине Ђорђе Милићевић дао је уводно образложење по Приједлогу одлуке о
дугорочном кредитном задуживању општине Шамац.
Подсјетио је да је Скупштина општине 2009. године донијела одлуку о кредитном задужењу по
основу емисије обвезница у износу од 4.580.000 КМ, на период од 10 година, са 3 године грејс периода и
каматном стопом од 5,9 % на годишњем ниву, што је био изузетнно неповољно задужење. Након истека
грејс периода 2012. године, договорено је да се тај кредит плаћа полу годишње у два једнака ануитета у
износу од 404.000 КМ. Први ануитет дошао је на наплату у марту 2013. године и није плаћен, други
ануитет је дошао на наплату у септембру исте године и он такође није плаћен.Трећи ануитет у марту 2014.
године године такође није плаћен.Након поплаве 2014. године , у септембру исте године не плаћа се ни
четврти ануитет и доноси се одлука о пролонгирању отплате та два ануитета до 2020. године.У марту
2015. године долази на наплату сљедећи ануитет који се не плаћа, као и у септембру 2015. године. Дакле,
општина Шамац је до тада само платила камату у грејс периоду 810.000 КМ и за grawe осигурање 390.000
КМ. Дана 15.04. 2016. године са ИРБ-ом се потписује Споразум о измирењу доспјелих неплаћених
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ануитета на 48 рата у мјесечном износу од 49 .788 КМ и тада у априлу се први пут плаћа , мимо камата у
грејс периоду, седам рата у износу од 348 .519,08 КМ.
У децембру 2016. године потписује се Анекс Споразума и плаћамо 234 560 КМ, такође у марту
2017. године плаћамо 176. 456 КМ и потписује се Анекс споразума за будуће плаћање.
Највећи проблем у свему овом је што у априлу 2016. године, поред редовних плаћања стиже на
наплату и износ од 540 000 КМ на име затезних камата, поред оних 810.000 КМ које су плаћене у грејс
периоду, тако да је кредит по основу емисије обвезница, који је требао бити плаћен до 2020. године у
износу од 6.467. 000 КМ укључујући и затезне камате, дошао на износ преко 7.000.000 КМ. До сада је по
овом кредиту укупно плаћено око 2.057.000 КМ. Имајући све то у виду и знајући да општина Шамац није
у могућности вратити до 2020. године овај дуг јер би то изискивало апсолутну блокаду Општине,
начелник Општине је као члан Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске у априлу
2017. године иницирао да и Савез опшина и градова размотри проблем задужења општине Шамац и још
неких општина које су у сличној ситуацији. Предсједништво Савеза општина и градова је засједало у јуну
мјесецу и сугерисало Министарству финансија и ИРБ-у Републике Српске да се општинама које имају
проблема са враћањем дуга по основу емисије обвезница, пролонгира враћање дуга. Министарство
финансија је дало сагласност само на износ доспјелих обавеза, дакле не за оне обавезе које нису доспјеле
и менаџмент Општине Шамац се суочио са ситуацијом да не може на такав начин ријешити дугорочно
проблем враћања дуга.
Имајући све то у виду, започети су разговори са комерцијалним банкама о условима добијања
комерцијалног кредита. У овом моменту у поређењу са пореским и непореским приходима из прошле
године, општина Шамац је задужена преко 21 %, а законом дозвољено задужење је 18 %. Данас,
18.09.2017. године стиже на наплату слиједећа рата и ако би наставили , само по овом основу у 2018.
години имали би обавезу плаћања на име дуга у износу од 1.724.000 КМ. Ако би се овај износ пренио у
слиједећу годину то би значило да задужење општине не би било 21 % него 27% за слиједећу годину.
С обзиром на такво стање, начелник Општине и начелник Одјељења за финансије дошли су до
закључка да је рјешење да се општина Шамац дугорочно задужи код неке од комерцијалних банака и у
овом моменту постоји, кроз разговоре, сагласност једне банке која ће се јавити на јавни позив, а
очекивања су да ће се јавити више банака. Дугорочним кредитним задужењем би се постигло да имамо
ликвидност за дужи временски период и да можемо измиривати све текуће обавезе, а с обзиром да би
задужење пало испод 13 %, да један дио тих кредитних средстава био би усмјерен за капитална улагања,
при чему се првенствено мисли на пројекте који су већ кандидовани према вишим институцијама и
Републике Српске и Савјета министара БиХ, а који захтјевају учешће општине од 20 до 40%. У овом
моменту општина Шамац има око 10-ак инфраструктурних пројеката са којима бисмо могли да
конкуришемо према вишим нивоима власти , а да би могли да конкуришемо потребно је учешће општине.
Уколико се реализује ово кредитно задужење, сва средства ће лећи на посебан рачун, а сходно
томе приликом доношења буџета за слиједећу годину прецизно ће бити дефинисана капитална улагања у
инфраструктурне пројекте.
Приједлог је да се општина Шамац дугорочно кредитно задужи у износу од 5.500.000 КМ, са
роком отплате од 12 година, каматом до 5,7% , без грејс периода и да се та средства искористе за
измирење дуга по основу емисије обвезница у износу од 4.600.000 КМ а да 900.000 КМ иде за
финансирање капиталних инвестиција и то: за изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре,
реконструкцију јавне расвјете , изградња спортско-рекреативних објеката и реконструкцију објеката из
области културе.
У том случају би годишње, умјесто 1.700.000 КМ, плаћали 724.566 КМ чиме би се повећала
ликвидност и солвентност Општине у дужем временском периоду.
На крају, начелник Општине је уложио Амандман I на Приједлог одлуке о дугорочном кредитном
задуживању општине Шамац, који гласи:
Амандман I
„ У пријелогу одлуке о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац, у члану 2. Тачка 2.
Алинеја један, послије ријечи и „МЗ Брвник“ додају се ријечи: „МЗ Доњи Хасић – Засеок Јелас“.
Милан Симић сматра да оно што је добро у овом Приједлогу одлуке јесте да се рефинансира дуг
али оно што није добро је то што се досадашњи дуг увећева за скоро 3 милиона КМ, јер се по овом
Општина задужује за 7.440 800 КМ са каматом. Клуб одборника СНСД-а би подржао Приједлог одлуке да
се ради само у рефинансирању дуга по кредитном задужењу за емисију обвазница из 2009. године, али се
не слаже да се из кредитних средстава финансирају инфраструктурни пројекти који би требало да се
финансирају из неповратних извора.
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Михајло Товирац сматра да је ово шанса да за излаз из веома тешке финансијске ситуације у
којој се налази општина Шамац када је у питању измирење доспјелог кредитног задужења из 2009.
године, а што се тиче износа од 900 000 КМ који се односи на инфраструктурне пројекте, нада се да ће
на предложени начин бити и утрошено и да ће то бити транспарентно.На крају наводи да ће он подржати
предложену одлуку.
Ведран Ђурђевић наводи да оно што је за њега спорно у Приједлогу ове одлуке јесте 900 000 КМ
за финансирање инфраструктурних пројеката а ништа од тога неће бити уложено у привреду.Капитални
пројекти за улагања у путну инфраструктуру имали би смисла када би ситуација у општини Шамац била
много боља, али у оваквој ситуцији би требало рјешења за таква улагања тражити у суфинансирању
односно појачаном финансирању од стране грађана или на неки други начин. За реконструкцију јавне
расвјету се планира 300.000 КМ а одлуком СО дошло је до рестрикције јавне расвјете на подручју
општине Шамац, па се поставља питање шта се поправља, сем ако неће бити уложена у то да се свим
грађанима општине Шамац обезбједи јавна расвјета. За излетиште „Ушће“ и изградњу дјечијег игралишта
планира се 180.000 КМ. Он подржава енузијазам младих на овим пројектима за које је од виших нивоа
власти добијено 60.000 до 70.000 КМ, али ако треба још 180.000 КМ да се за то задужи Општина, онда је
то већ нешто друго.Због тога сматра да одборници опозиције не би требали гласати, јер 900.000 КМ неће
бити уложено у развој привреде већ у нешто што је потребно али у овој ситуацији није неопходно.
За јавну расвјету се предвиђа 300 000 КМ а зна се да је 50% сијаличних мјеста угашено те га интересује у
шта би се утрошила та средства.
Крста Бајкановић,
истиче да Клуб одборника ДНС-а подржава кредитно заужење за
рефинансирање дуга по основу обвезница али не подржава задужење за 900 000 КМ за финансирање
инфраструктурних пројеката а што се није помињало на сједници Колегијума Скупштине.
Напомиње да поред ових пројеката имамо и обавезе према добављачима, које су стечене и које нас већ
сутра могу оптеретити. Сматра да је можда боље да се ријеше обавезе према добављачима, а ту су и
лични дохоци који су у закашњењу, дуговања политичким странкама, одборничке накнаде. Није за то да
се у оваквој ситуацији инвестира 180.000 КМ у нешто што сутра прва поплава може однијети.Такође
сматра да је 300.000 КМ за јавну расвјету много средстава јер ми јавну расвјету имамо.
Маријан Туњић истиче да је Начелник у уводном образложењу навео да је кредитно задужење
начин за рјешевање проблема измирења нагомиланих дуговања и он га подржава.
Што се тиче капиталних инвестиција тј предложеног финансирања инфраструктурних објекта,
наводи да грађани МЗ Доњи Хасић чекају 15 година на рјешавање питања асфалтирања пута кроз „Јелас“,
те пита да ли овдје у сали постоји ико ко није сагласан да се тај пут асфалтира, а он не зна да ли постоје
друга рјешења.
Милан Симић (реплика): Наводи да он није чуо да је неко против тога да се асфалтира пут кроз
засеок Јелас у Доњем Хасићу, те истиче да је Клуб одборника СНСД против задужења за изградњу такве
инфраструктуре.
Велимир Андрић наводи да ни једно кредитно задужење није популарно али задужење које се
предлаже је нужно зло које морамо прихватити. Кредит из 2009. године је био изузетно неповољан , јер
ако смо прије осам година узели кредит од 4.580.000 а сада дугујемо 4.920.000 КМ онда је све јасно.На
Колегијуму СО начелник Одјељења за финансије детаљно је образложио Приједлог одлуке наводећо
износ кредита, рок, каматну стопу, колико иде за отплату дуга и који дио остаје. Подсјећа одборника
Симића да у ранијим дискусијама када је власт чинио други политички блок, образложења су била да
инвестиције због буџета какав сада имамо, једино могуће радити неповратним средствима и кредитним
задужењима.Оно што одборници опозиције наводе да је спорно у овом приједлогу одлуке, боји се да је то
само изговор да не гласају ЗА приједлог одлуке, јер предлажу да се не прихвати а истовремено нису
предложили ништа конкретно.
Милан Симић (исправка кривог навода одборника Андрића) Наводи да је тачно да је он
својевремено док је био начелник Одјељења за привреду образлагао приједлоге оваквних и сличних
одлука , али су то биле одлуке у којима су камате биле 2%, док је камата од 5,7% класична комерцијална
камата.
Велимир Андрић (исправка кривог навода одборника Милана Симић) Наводи да се у Приједлогу
одлуке каже да је камата до 5,7 %, што значи да нам неко може понудити и 3% и 4%.
Предраг Маринковић истиче да свако ко ради прави грешке и признаје да су они 2009. Године
направили грешку задужујући кредитно општину на неповољан начин, што их је можда коштало и
изборног пораза, те поставља питање зашто и ова вла Због тога они данас изражавају сумњу и неће
подржати кредитно задужење због намјере финансирања капиталних инфраструктурних објеката јер
сумњају да ће и ова власт домаћински располагати са овим средствима.
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Слободан Сјенчић је подсјетио на децембар 2016. године када се усвајао Буџет општине за 2017.
годину. Тада је речено да смо ми у стању које је у виду колапса, да ако не изнађемо рјешење за
рефинансирање овако неповољног дуга, да нећемо моћи преживјети. Преживјели смо март 2017. године
када је дошао на наплату први ануитет у овој години, изгледа да ћемо преживјети и септембар а данас је
доспио на наплату и други ануитет из ове године. Тада је речено да ако не урадимо нешто битно да
рефинансирамо дуг, да нећемо моћи опстати.Не подцјењујући никога, сматра да неки уопште нису
свјесни у каквој се ситуацији налазимо. Нама је ово кредитно задужење из 2009. године омча око врата и
мало недостаје да се климава столица измакне и ми смо готови.
Начелник је у свом излагању рекао да нема другог рјешења, са чиме се он у потпуности слаже.
Што се тиче улагања у инфраструктуру, сматра да нема поштенијег улагања.
Предлаже Скупштини да донесе овакву одлуку која је судбинска одлука, јер нема више
репрограма а репрограм може ићи на 30 мјесеци.
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић замолила је начелника Одјељења за финансије да
своје излагање приводи крају, с обзиром да је начелник Општине већ дао исцрпно образложење.
Милан Симић (криви навод начелника Одјељења за финансије) Наводи да није тачно да они не
разумију каква је ситуација, јер су они рекли да подржавају кредитно задужење за рефинансирање дуга
али да не подржавају да се из кредитног задужења финансира изградња инфраструктурних пројеката.
Ђуро Ивановић истиче да се данас у дискусијама помињу и добављачи и обавезе за личе дохотке
и друге обавезе, па и ови капитални пројекти, а све да би то имало своју сврху и неку врсту димензије.
Сматра да је све изван онога због чега је сједница сазвана само политизација.
Начелник Општине изјавио да ово није свечартска сједница али када добијемо кредит бит ће
свечарска сједница, те напоменуо да он данас овдје није посматрао опозицију и позицију и тако се и
односио. За појашњење Клубу одборника ДНС рекао је да чим се реализује кредит , да ће капитални дио
бити промјењив и да можда неће бити ни 800.000 КМ а можда ни 700.000 КМ. Ако све прође, ми ћемо на
првој сједници Скупштине послије тога имати дефинисање капиталног дијела Буџета за 2018. годину.
Ведран Ђурђевић (реплика) истиче да није проблем да се ради капитални буџет и да имамо
капиталне инвестиције, али подсјећа да је ситуација таква да одборницима Скупштине општине нису
плаћене накнаде, накнаде за вјенчања и рад у комисијама и када ће одборници вјероватно тужити због
неисплаћених накнада..Наводи да нема ништа против асфалтирања пута кроз Јелас али да је то било
планирано онда би било уграђено у првобитни Приједлог одлуке
Дискусије више није било и предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање Амандман
начелника Општине на Приједлог одлуке о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац, који
гласи:
Амандман I
„ У пријелогу одлуке о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац, у члану 2. Тачка 2.
Алинеја један, послије ријечи и „МЗ Брвник“ додају се ријечи: „МЗ Доњи Хасић – Засеок Јелас“.
Изјашњавању нису присуствовали Мирко Лукић и Недељко Митровић.

Одборници су се изјаснили са 15 гласова ЗА и 8 гласова УЗДРЖАН , што значи да је
амандман начелника Општине на приједлог одлуке о дугорочном кредитном задуживању
општине Шамац прихваћен.
Потом је предсједница Скупштине
прихваћеним амандманом на исти.

ставила на изјашњавање Приједлог одлуке са већ

Одборници су се изјаснили са 15 гласова ЗА и 8 гласова ПРОТИВ, тако да је донијета
Одлука о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац, у предложеном тексту и са
прихваћеним амандманом начелника Општине на њен Приједлог.
Одлука је донијета у слиједећем тексту:
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ОДЛУКA
о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац

Члан 1.
(1) Одобрава се дугорочно кредитно задуживање Општине Шамац у 2017. години код домаћих кредитора
у износу од 5.500.000 КМ.
(2) Отплата кредита вршиће се из Буџета Општине Шамац.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за:
1. измирење обавеза по основу емисије обвезница са Фондом за развој и запошљавање РС
(Инвестиционо развојна банка РС), износ од 4.600.000 КМ, и
2. финансирање капиталних инвестиција у износу од 900.000 КМ:
-

-

изградња и реконструкција путне инфраструктуре
355.000 КМ
(МЗ Лугови, МЗ Брвник, МЗ Доњи Хасић – засеок Јелас, МЗ Обудовац, МЗ Горња
Слатина, МЗ Доња Црквина, МЗ Шамац)
реконструкција јавне расвјете на подручју општине
300.000 КМ
изградња спортско-рекреативних објеката
180.000 КМ
(Излетиште „Ушће“, дјечије игралиште-МЗ Шамац)
реконструкција објеката из области културе
65.000 КМ
(МЗ Гајеви, МЗ Средња Слатина, МЗ Ново Село)

Члан 3.
Услови за дугорочно кредитно задуживање из тачке 1. ове Одлуке су сљедећи:
- рок отплате: 12 година,
- каматна стопа: фиксна, до 5,7 % годишње,
- начин отплате: 144 једнака мјесечна ануитета (отплата од 01.01.2018.),
- начин осигурања отплате дуга: бјанко налози за пренос и бјанко мјенице,
- коефицијент сервиса дуга у складу са ограничењима из члана 59. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске (12,80 %), и
- остали трошкови реализације кредита до 0,5 %.
Члан 4.
Саставни дио ове Одлуке је увјерење о измиреним пореским обавезама издато од стране Пореске управе
РС којим се потврђује да нема доспјелих а неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса.
Члан 5.
Задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Општине Шамац да прибави сагласност
Министарства финансија Републике Српске за задужење.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник Општине Шамац да у име Општине Шамац спроведе процедуру јавних набавки за
избор најповољнијег даваоца кредита, након добијања сагласности Министарства финансија Републике
Српске и потпише Уговор о кредитном задужењу у складу са овом Одлуком.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ

АД – 12. Актуелни час
I Ведран Ђурђевић је прочитао одборничка питања Клуба одборника Савеза независних
социјалдемократа, која ће у писаном облику бити достављена на данашњој сједници , а која гласе:
„ 1. Молимо да се изјасните о динамици исплате доспјелихнеисплаћених одборничких
накнада, те накнада које ће доспјети убудуће, као и накнада за рад у скупштинским комисијама и
6

других накнада (вјенчања), обзиром да одборници овог сазива Скупштине нису добили ниједну
одборничку накнаду, нити накнаду за присуство сједницама комисија и вјенчањима од почетка
мандата!
2. Да ли је са актуелним потпредсједником Скупштине општине Шамац Јовом Недићем
постигнут споразум о враћању неосновано исплаћених плата као потпредсједнику Скупштине
општине Шамац за период од дана именовања до дана доношења пресуде Окружног суда у Добојуз
којим је оглашено н иштавним рјешење којим је смијењен Крста Бајкановић, ако није, да ли је
Правобранилаштву РС,Сједиште замјеника у Добоју поднесен захтјев да се заштите имовински
интереси општине, те ако није из ког разлога није?
Пресудом којом је рјешење којим је Крста Бајкановић смијењен са мјеста потпредсједника
Скупштине општине Шамац оглашено ништавним поништене су посљедице донесеног рјешења, односно
утврђено да је Крста бајкановић био потпредсједник Скупштине општине Шамац за период трајања
поступка до доношења пресуде.како је тада важећим пословником о раду Скупштине општине Шамац
било прописано да Скупштина има једног потпредсједника, то је јасно да је рјешење којим је Јово Недић
именован за потпредсједника ништавцо.Имајући у виду да су именованом за период од именовања до
поништења рјешења од стране Окружног суда у Добоју исплаћене плате, јасно је да исплатама
недугованогпредставља стицање без основа, односно штетзу за општину Шамац и то за износ
исплаћених плата умањен за одборничке накнаде које наведеном одборнику припадају.Стога је, ради
заштите имовинских интереса општине наведена средства неопходно вратити у Буџет општине
Шамац, било добровољно, било кроз судски поступак.
3.Да ли је од стране општинских инспекција извршена контрола пословањља објекта
читаонице у Горњој Слатини, обзиром да су поједини одборници СНСД-а раније инвестиралиу да
се изврши контрола пословања, јер су утврдили да је иста издана у подзакуп ради приређивања
игара на срећу, те шта је предузето након утврђеног стања?
Одборници Савеза независних социјалдемократа у Скупштини општине Шамац су на ранијим
сједницама указивали на штетности закључења уговора о закупу пословног простора читаонице у
Горњој Слатини за износ од 50.000 КМ мјесечно, обзиром да су имали информацију да се у наведеним
просторијама приређују игре на срећу, те да закупац по основу подзакупа остварује приходе веће од
закупнине.Обзиром да немамо информације да је по наведеном питању ишта предузето, напротив имамо
информације да се у наведеним просторијама приређују игре на срећу, молимо да надлежне инспекције
провјере ове наводе и предузму законом прописане мјере ради заштите имовинских интереса општине.
Молимо да наведена питања одговорите на сљедећој сједници Скупштине општине Шамац!“

II Милан Симић је навео да је дана 04.09.2017.године, секретару Скупштине општине доставио
одборничко питање в.д. директору ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац , којим је , на основу члана 183. и
члана 185. Пословника о раду Скупштине општине Шамац, тражио да му се достави писмена
информација о пословању ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац у периоду од 01.01.2017.године до 30.06.2017.
године, која треба да буде документована са копијом Биланса стања и успјеха за период од 01.01.2017.
године, и да се иста достави у прилогу тражене информације.
Данас је добио одговор в.д. директора ЈП „Слободна зона“доо у коме се каже да је
полугодишњи Биланс стања и успјеха интерни нејавни акт предузећа, који служи само за интерну
употребу, те послодавац нема законску обавезу за његово јавно објављивљње.
У вези с тим обратио се предсједници Скупштине општине наводећи да је она као предсједник
Скупштине била обавезна да на данашњој сједници прочита његово одборничко питање као и одговор
који је добио,истичући да се прије тога већ два пута обраћао вд. директору предузећа, као радник
наведеног предузећа и као члан Скупштине истог , са истим захтјевом и да му до данас није достављен
тражени извјештај, тј. Биланс стања и успјеха Наводи да он тражи јавне акте које му је предсједница
Скупштине дужна омогућити да их добије.
Предсједница Скупштине општине Николина Шкрбић одговорила је одборнику Симићу да је
његово одборничко питање, у складу са чланом 183. и 185. Пословника, прослијеђено в.д. директору ЈП
„Слободна зона“ и да је данас добио његов одговор.

7

Ведран Ђурђевић обратио се предсједници Скупштине општине , наводећи да је као
предсједник Скупштине општине , у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине општине Шамац,
дужан обезбједити одговор на одборничко питање, односно да се удовољи захтјеву одборника Милана
Симић. Милан Симић је члан Скупштине акционара ЈП „Слободна зона“ и да не би тражили посебну
сједницу Скупштине ЈП „Слободна зона“ и да не би исту тужили, затражио је од предсједнице
Скупштине да замоли в.д. директора да удовољи захтјеву одборника Милана Симић.
III Михајло Товирац је обавјестио одборнике да је завршено такмичење у шаховској премијер
лиги Босне и Херцеговине, која броји 10 клубова а Шаховски клуб „Шамац“ је члан те лиге трећу годину
за редом и налази се на 6. мјесту, са скромним средствима које је добио, те сматра да су та средства овим
и оправдана.
IV Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, питао је предсједницу Скупштине
колико је Пословником о раду Скупштине општине предвиђено да траје уводно образложење које
уводничар подноси по материјалу који је на дневном реду.
Предсједница Скупштине је одговорила да је Пословником предвиђено да уводно
образложење може да траје највише 15 минута.Обзиром да је Начелник општине већ дао уводно
образложење, и након што је начелник Одјељења за финансије извјесно вријеме такође давао
образложење по Приједлогу одлуке о дугорочном задуживању, сматрала је за сходно да је потребно
упозорити на дужину временског излагања по истој. На крају је истакла да она као предсједница
Скупштине има исти став према свим одборницима Скупштине општине када је у питању поштивање
одредби Пословника о раду Скупштине општине Шамац .

Сједница је завршила са радом у 10,35 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.
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