РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 3/18
Датум 29.03.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XVIII СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ,ОДРЖАНЕ 29.03. 2018. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-3/18 од 22.03.2018. године.
Сједницу је сазвала предсједница Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водила Нада Пивашевић, службеник Општинске управе.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовлo је 25 одборника, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

2

ВЕДРАН ЂУРЂЕВИЋ

3

ДРАГАН ИЛИНЧИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

4

МАРА ЛАЗИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

5

САША МАСЛИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

6

МИЛАН СИМИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

7

БЛАГОЈЕ СИМИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

8

МИРКО ЛУКИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

9

НИКОЛИНА ШКРБИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

10

БРАНО ГАЈИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

11

СИМО ВАРАДИНОВИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

12

ВЕЛИМИР АНДРИЋ

Народни демократски покрет

+

13

АНКА ТУТЊЕВИЋ

Народни демократски покрет

+

14

ЂОРЂЕ КЕРТИЋ

Народни демократски покрет

+

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

15

САНДРА ВУКСАНОВИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Демократски народни савез

+

18

ЈОВО НЕДИЋ

Самостални одборник

+

19

РУЖА СТАНИШИЋ

Демократски народни савез

+

20

НЕДЕЉКО МИТРОВИЋ

Демократски народни савез

+

21

МАРИЈАН ЈОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

22

МАРИЈАН ТУЊИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

23

ХРВОЈЕ ШИМОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990

+

24

САЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Социјалистичка партија

+

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+

Након извршене прозивке предсједница Скупштине општине је констатовала да сједници
присуствује 24 одборника, те да одборник Михајло Товирац није присутан и да се није јавио због чега
мисли да ће се ускоро придружити.
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. Сједници присуствује и представник ОСЦ Канцеларија Брчко Миленко Бузаџија.
Сједницу је отворила и истој предсједава
предсједница Скупштине општине Николина
Шкрбић,која је поздравила присутне, захвалила се на одзиву, предложила дневни ред по сазивнику за
XVIII сједницу и исти прочитала а затим упитала да ли има приједлога за измјену и допну предложеног
дневног реда.
Начелника општине Ђорђе Милићевић је предлажио да се тачка 7. Приједлог одлуке о избору
најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске Предузећу ''Примус Агро'' д.о.о. из Шамца, скине са дневног реда из разлога што је
надлежно Министарство повукло своју сагласност за додјелу земљишта будући да није
испоштован законски рок за доношење одлуке (рок 60 дана) у којем је Скупштина општине била
у обавези одлуку донијети, а о чему је Општинска управа обавјештена дан прије одржавања
сједнице.

Затим је предсједница Скупштине, везано за тачку 16. под в) упозорила на техничку грешку у називу
приједлога одлуке наведеном у дневном реду и достављеном материјалу и саопштила да иста гласи
''Приједлог одлуке о додјели пословних просторија у закуп (''у Развојно предузетничкој зони)''.
Предсједница Скупштине је приједлог начелника општине да се тачка 7. скине с дневног реда
ставила на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА 1 глас УЗДРЖАН прихваћен је приједлог да се тачка 7. Приједлог одлуке
о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске Предузећу ''Примус Агро'' д.о.о. из Шамца скине с дневног реда.
Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање приједлог дневног реда по Сазивнику са
XVIII редовну сједницу са већ прихваћенoм измјеном дневног реда.
Одборници су се изјаснили са 24 гласа ЗА, тако да је усвојен слиједећи

Д Н Е В Н И Р ЕД
1. Извод из записника са XVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Шамац за 2017. годину
4. Приједлог одлуке о издавању гаранције Општине Шамац на кредитно задужење КП
''Водовод и канализација а.д. Шамац

5. Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних
путева и улица у насељу на подручју општине Шамац
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6. Приједлог одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
7. Приједлог одлуке о умањењу цијене закупнине пољопривредног земљишта у
својини Општине Шамац за 2018. годину
8. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2017.
години
9. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових
радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање
трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица у 2017. год.
10. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2017. години
11. Информација о утрошеним средствима по дугорочном кредитном задуживању из
2017. године
12. Информација о раду општинских инспекција у 2017. години са планом рада за
2018. годину
13. Информација о реализацији уговора о закупу пословног простора и објеката у
својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина
Шамац у 2017. години
14. Извјештај о раду Општинске борачке организације Шамац са Програмом рада
за 2018. годину
15. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског
земљишта у својини Општине Шамац (локалитет Дуга)
б) Приједлог одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине Шамац (локалитет Спомен дом)
в) Приједлог одлуке о додјели пословних просторија у закуп (у Развојнопредузетничкој зони)
16. Актуелни час
Затим је предсједница саопштила и да је одборник Михало Товирац, од овог момента присутан на
сједници Скупштине општине.

АД – 1. Извод из записника са XVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XVII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 23.02.2018. године, а пошто није било,
Извод из записника је стављен на изјашњавање.

Са 25 гласova ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са XVII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 23.02.2018. године, без примједби.

АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
У оквиру ове тачк дневног реда Начелник општине је информисао одборнике о редовним
активностима начелника и Кабинета начелника у периоду између сједница Скупштине општине..
Подсјетио је одборнике да је на претходној сједници Скупштина донијела одлуку којом је, између осталог,
дато олаштење начелнику општине да може раскинути уговор о куповини земљишта са фирмом Бадер,
како би на тај начин били ријешени имовинско-правни односи, а који би за резултат имали и рјешавање
одређених финансијских потраживања Општине према фирми Бадер, те у том смислу обавијестио
одборнике да је у међувремену раскинут уговор код нотара чиме је у посјед и власништво Општине
враћено земљиште у површини од 3819 м2, износ купопродајне цијене је исти као што је био и износ по
којем је Општина продала земљиште 54.611,70 КМ. Такође, у покушају наплате властитих прихода
Општине, вођени су и преговори, који трају 3-4 мјесеца, са фирмом КОНС-ТЕАМ, те је у међувремену
Општина укњижена као власник пословног простора, које је било у власништву ове фирме, у вриједности
47.000 КМ. Начелник општине је нагласио да је у 2018. години, рачунајући и вриједност овог пословног
3

објекта који је враћен у власништво Општине, од стране КОНС-ТЕАМ наплаћен износ од 64.973 КМ од
чега значајан износ чине камате. Такође, нагласио је да је проблем имовинско-правних односа и наплате
потраживања у односу на фирму Бадер ријешен и да у том смислу сада имамо јасну ситуацију са том
фирмом и у погледу новог уговора за халу и новог уговора за земљиште, намирили одређена властита
потраживања, а и фирми Бадер признали један дио улагања утврђен од стране заједничке комисије.
Начелник је информисао одборнике и о одлуци коју је донио, а која се тиче новчане накнаде за породице
са 4 и више малољетне дјеце, у складу са буџетском ставком за ту намјену, тако да ће почев од априла
мјесеца свака таква породица имати мјесечну накнаду од 100 КМ. И поред тога што се ради о можда
симболичном износу, ово је настајање Општине да да свој допринос развоју наталитета, а имајући у виду
да на подручју наше општине има око 40-так таквих породица, на годишњем нивоу је то око 48.000 КМ
издвајања из буџетских средстава. Информисао је одборнике и о отвореном јавном позиву за
суфинансирање извођења радова на уређењу и обнови фасада у три улице у самом градском језгру, што је
поред напријед поменутих стратешких циљева и задатака овог руководства, а тичу се наплате
потраживања Општине и рјешавања имовинско-правних односа, један од циљева и, истина са скромним
средствима, покушај уређења града и одређени инфраструктурни радови, те с тим у вези одлучено је да се
из гранта за ту намјену издвоје средства са 50% учешћа за ове радове у улици Краља Александра
Карађорђевића, Светосавској и Николе Тесле, као најпрометније, са чим у вези се активирао и процес
регистрације заједница етажних власника, јер је то један од услова да станараи у зградама буду
организовани у заједнице и регистровани, а други циљ је и тај да кроз ангажовање Посавских бораца за
извођење радова средства остају на подручју наше општине. Затим је кратко информисао одборнике и о
посјети нашој општини Министра пољопривреде, а сврха посјете је била анализа стања парапетног зида на
ријеци Сави, сходно тренутним временским приликама и повећању водостаја ријека. Вођени су и
разговори везано за црпне станице у оквиру Водовода, а отворени су и разговори везано за небрањена
подручја (Јасеник и дио Писара), у вези са чим је од стране министра дат одговор да ће се покушати
рјешити и тај дио. Везано за пројекат који је ишао преко Фонда за заштиту животне средине, информисао
је одборнике да су одобрена средства у износу од 40.000 КМ, да је Слободна зона учествовала са 17.000
КМ, те да је кроз тај пројекат обезбјеђен један булдожер и чистилица са четкама, те да је настаљен тиме
континуитет у опремању комуналног предузећа кроз донаторска средства. Такође, информисао је и да је
као начелник Општине формирао комисију за израду плана капиталних улагања Општине за период 20182020. годину, те да ће Комисија у форми приједлога, можда већ на априлској сједници Скупштине,
поднијети план капиталних улагања Општине Шамац за 2018-2020. године, као један стратешки документ
који произилази из актуелног буџета, а на основу истог ће бити планиран буџет за 2019. и 2020. годину, те
да се на један начин дефинише шта су то стратешки циљеви и у које капиталне пројекте треба улагати
наредне три године. На крају, обавијестио је одборнике и о томе да је 14.03. завршен поступак усменог
јавног надметања за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју
општине Шамац, те да је на 28 к.ч., односно блок парцела било више од једне пријаве, на 6 је била по
једна пријава док на 3 к.ч. односно блок парцеле није било пријава, те да ће се у новом поступку уз
сагласност Министарства додијелити и те три преостале блок парцеле.
Након излагања Начелника општине, предсједница Скупштине отворила је дискусију по овој тачки
дневног реда.
За ријеч се јавио одборник Ведран Ђурђевић.
У својој дискусији похвалио је додјелу средстава ученицима који су упућени у Петницу и том приликом
истакао да је похвално што је уприличен пријем ученика који, су већ самим тим што су одабрани да иду у
овај научно-истраживачки центар као успјешни ученици, заслужили да им и од стране Општине буде
пружена подршка за њихов даљи рад.
Такође, похвалио је и доношење одлуке о додјели новчаних средстава породицама са четворо и више дјеце
и у исто вријеме упутио критику, а која се односи на Одлуку Владе да се незапосленим продиљама
исплаћује накнада и при том понашање опозиције на нивоу РС која се утркивала да каже како то јесте
добра мјера, али како не знају из којих средстава ће да се финансира, те како ће неки други бити закинути
за тај износ. Сматра да су то добре мјере за подстицај наталитета и на нивоу Републике и локалне
заједнице, те да је то знак да и Скупштина општине, као и Кабинет начелника воде рачуна о таквим
породицама, које су дале свој допринос подстицају наталитета на подручју ове општине, асамим тим и
остајању становништва на нашој општини.
Затим је истакао да у посљедња два мјесеца, а и претходну годину, а што је Начелник општине најавио
прије годину дана да ће бити донесен нови правилник о платама функционера, некако у исто вријеме када
су смањене одборничке накнаде, није урађено. Истиче да је прошло више од годину дана да правилник
није донесен и вјерује у искрену намјеру да се коригују примања оних који далеко више зарађују него што
је одборничка накнда, што је по њему нормално јер се ради о функционерима или лицима у радном
односу, ал ако је постојала добра воља да се штеди сматра да је то требало бити проведено раније.
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Такође, истакао је проблем паса луталица и појаву огромног броја у задња 2-3 мјесеца и сматра да
представљају опасност за све грађане, а посебно дјецу која сама одлазе у школу.
Указао је и на проблем чишћења града у вријеме снијежних падавина, при чему је истакао проблем у МЗ
Обудовац о чему је, како каже, обавјештен док са стањем у другим МЗ није био упознат, међутим иако је
ово вријеме иза нас, сматра да је неопходно ускладити овај рад и да Општинска управа успостави бољу
координацију активности са предузећем Слободна зона, којем су ови послови повјерени.
У својој дискусији осврнуо се и на својеврсну критику рада начелника општине која се појављује на
друштвеним мрежама, те том приликом истакао да оно што се објави на званичној страници ОО СНСД, а
односи се на одређени вид политичке борбе, критику рада, гомилања функција те на поједине грешке у
кадровским рјешењима, ОО СНСД иза тога стоји, ако је објављено на њиховој страници. Међутим, како је
упознат да се у последње вријеме на појединим порталима појављују информације са врло дегутантним
садржајем, овом приликом жели да огради и себе и своје колеге одборнике и све чланове СНСД, од било
каквих изјава којима се такве информације пласирају, при чему истиче да је и он сам као и ранији носиоци
функција у неком ранијем периоду био изложен таквим писањима, те је мишљења да такав вид писања
говори о томе како смо као становништво ове општине деградирали и почели се бавити туђим животима,
па чак и неистине износити. Како је на страници СНСД објављен гнусан коментар, за који како каже није
познато од ког лица је постављен, дат је налог да се обрише. Истиче поново да жели озбиљан отклон
СНСД-а од оваквих писања и сматра да то раде људи који не желе добро ни СНСД-у нити НДП-у.
Даље учешће у дискусији узео је одборник Михајло Товирац који је упутио похвале на рад и идеје
начелника општине, а везано за подстицај наталитета на подручју наше општине. При том је као проблем
истакао пословне просторе ''Галапром'', ком приликом је упознао одборнике да је Заједница етажних
власника у згради у којој се налази пословни простор ''Галапром''-а у водила судски спор око накнаде за
одржавање стамбене зграде, и у истом успјела, међутим средства која су требала по пресуди ити уплаћена
на рачун Заједнице никада нису уплаћена. Како је пресуда донесена прије четири године, тражи да се
начелник и Кабинет начелника мало заинтересују око тих пословних простора који, какао каже, раде.
Сматра да је то и у интересу грађана, а и малих акционара, те моли да се види шта је са тим.
Затим се за ријеч јавио одборник Велимир Андрић, који је се у својој дискусији прво осврнуо на начин
подношења информације од стране Начелника општине, које је по његовом мишљењу конкретно и тиче се
онога шта је урађено, без сувишних информација о томе ко је долазио, са ким је водио разговоре и шта је
то што је потенцијално, него само оно шта је конкретно извјесно, што сматра да је добар начин
информисања одборника, а што у ранијем периоду није било, јер је један период ранијег скупштинског
сазива био одборник и зна. Затим се осврнуо на констатацију одборника Ведрана Ђурђевић, везано за
чишћење снијега у МЗ Обудовац, при чему је истакао да је тог дана снијег био очишћен до 12 сати, а не,
како каже у 7 сати што би и он волио будући да иде на посао па би му одговарало да је, те да сматра да
треба имати на уму колика је то површина пута који је потребно очистити и за који временски период је то
могуће урадити ралицом коју имају. Такође, придружује се датој сугестији да се за идућу годину, ако је то
могуће, изнађе боље техничко рјешење.
Осврнуо се и на коментар одборника Ведрана Ђурђевић када је у питању оглашавање на друштвеним
мрежама и, како каже, драго му је што је увидио да један облик таквог писања може произвести незгодне
ситуације на подручју општине непотребно. Сматра да није проблем да се пише, али када један ОО или
група грађана која је регистрована као удружење или неги други вид организације на ниво Републике или
општине, даје коментаре онда мора да стоји иза таквих коментара. Истиче да је на друђтвеним мрежама
СНСД у ранијем периоду изнесено много тога што није истина и што је могло, да су се укључили у такво
''препуцавање'', довести до једне неугодне ситуације и ескалирати у нежељени догађај. НДП сае, како
каже, није желио укључивати у тако нешто иако је било много таквих текстова и на рачун њега, чланова
кабинета, а највише Начелника општине. Позвао је све да граде једну нормалну атмосферу, јер по
његовом мишљењу постоји атмосфера линча, а сматра да је покреће СНСД, због чега је још једном
замолио да се прекине са тим. Како каже није проблем да се да критика на рад Начелника општине, па и
Клуба одборника НДП, али само да се пише истинито и аргументовано.
Одборник Ведран Ђурђевић (исправка кривог навода)
На изјаву одборника Велимира Андрић везано за то ''да су увидјели да један облик таквог писања може
ескалирати нежељеним догађајима'', Ђурђевић је изјавио да нежељени догађај и ескалирање политичког
анимузитета постоји увијек између носилаца власти и оних који су опозиција, међутим каданеко каже''
један вид писања'', опет се претпоставља да смо то ми (СНСД), а он управо покушава да објасни да везано
за задње писање на друштвеним мрежама нису писали. На помињање атмосфере линча од стране
одборника Андрића, атмосферу линча објаснио је кроз догађаје након претходних локалних избора и
сматра да је атмосферу линча тада доживио Саво Минић који је на тим изборима изабран за начелника
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општине и када је окупљено 300-400 људи који су долазили пред Општину да се буне, те сматра да се на
тај начин ствара атмосфера линча, а да по његовом мишљењу овај начелник није доживио атмосферу
линча нити било каквог физичког угрожавања или пријетњи , а поготово вјерује не од СНСД-а.
Одборник Велимир Андрић (исправка кривог навода)
У погледу броја присутних на скупу који је помињан од стране одборника Ђурђевић Ведрана, гдје како
каже није било присутно 300-400 људи, него 800-1000 и по њему, на законит начин организован скуп
какав је тада био за њега је уреду. Такође, позвао се на конкретан текст са странице СНСД у вези њега и
његовог радног ангажовања и у којем се помиње приватна фирма у којој ради, што свакако истиче да није
уреду, на шта није реаговао нити било ко из НДП и како каже, када говори о писању говори о тим
текстовима, а не коментарима датим испод таквих текстова.
Начелник општине, прије свега захвалио се на покушају да се види оно што је добро и што се добро ради.
Истакао је да је увијек говорио да је за сваку критику политичког рада и да не постоји човјек који је
идеалан и који не праби грешке у свом раду. Захвалио се и одборнику Товирац М. и другим који су
похвалили активности које нису дуго година вођене у овом граду, те да му је за такве активноси потребна
подршка свих, не само позиције него и опозиције, ако је то добро и конструктивно. Сматра да је
неопходно братити се реалном животу и активностима и подсједио на 2016. годину , односно оно што је
тада обећао, те да жели да након четири године мандата, без обзира да ли га неко волио или не,
критиковао или не, да огромна већина људи која не припада можда ни једној политичкој партији, каже да
је у свакој области направљен неки помак. При том је истакао да он никада није ни обећавао да може
направити Лас Вегас нити запослити хиљаду људи, али да су нам потребна још 2-3 привредника која ће
запослити 40-так људи, требају , те да нам требају и трговине и пољопривреда и да чини све да направи
ове помаке. Такоже, истакао је да је критикујући претходно вријеме говорио о чињеницама, те да су то
ствари које су остале, а о томе је отворено говорио, при томе не либећи се да човјеку каже да је човјек,
нераднику да је нерадник, па и својим сарадницима које стално подсјећа да своју плату морају радом
зарадити, због чега како каже, можда и не ужива симпатије у Општинској управи.
У Извјештају начелника о активностима између двије редовне сједнице, а што је одборник Велимир
Андрић добро констатова, одвојио је политику и увијек конкретно наводио шта је то што је радио он као
начелник и Кабинер и шта је конкретно урађено, јер су то ствари које су од интереса за општину.Истиче
да одговорно тврди да нема неке своје пријатеље којима дијели привилегије, нити неке своје привреднике
које протежира, већ да сви под једнаким условима могу да остваре своје привредне интереса на нашој
општини. Такође, како каже нема ни неке своје локале, ни оне који се граде ни који се праве.
Како каже, није имао намјеру о овоме да говори, у оквиру ове тачке дневног реда, али обзиром да је
предсједник ОО СНСД-а покренуо ову тему, има потребу да каже своје виђење о начину јавног
оглашавања на друштвеним мрежама. Наводи да су одборници могли видјети за ову годину и по дана да
није користио и злоупотребљавао скупштинску говорницу како би се жалио на начин како се о њему
опходи и говори, при чему истиче да је и раније било начелника и политичких сукобљавања и критике, и
поновио да је увијек за политичку критику са чим нема никакав проблем, али сматра да никада у ранијем
периоду, од рата до сада, начин изражавања и увреда на рачун начелника није било на начин и у мјери као
сада. Слаже се да ниједна политичка партија не може стајати иза лажних профила, међутим када се, како
каже, пише на званичној фејзбук странции ОО СНСД-а, иза тога треба да стоје сви одборници СНСД-а и
сви чланови, те у том смислу је упитао одборнике СНСД-а да ли сваки одборник стоји иза свих
саопштења који се тако према њему односе. При том не мисли на саопштења која су била на инт. страници
''Мој Шамац'', која није ни СНСД-а нити Општине Шамац, него говори о званичном профилу СНСД који
одговорно тврди подгријава једну такву атмосферу линча и у којој, како каже, неће моћи контролисати
никога да не уђе у сукоб са неким на улици, због чега је о овоме и обавијестио полицију. Истиче да није за
то да се у Шамцу дешавају ситуације које се могу видјети у неким општинама у РС (наводи примјер
Теслић) гдје се људи на улицама туку, и каже да није за то да се у Шамцу дешавају такви сукоби два
блока. Јесте за политичке дуеле на ТВ, за то да се у скупштини прича о свим проблемима и да га
критикују, међутим не може се начелник општине називати јеховом, врховником, кепецом јер је то увреда
части једног начелника, па пита одборнике да ли се икад према неком ранијем начелнику тако односила и
сам каже да није и да је то та атмосфера линча о којој говори одборник Андрић, он и његови начелници
одјељења и служби. Такође, каже да се не може на том сајту лагати да је плата његовор савјетника 3000
КМ, је је он 1.600 КМ колика је и била док је обављао дужност начелника одјељења, при том он га је
именовао за савјетника, а нема начелника одјељења па у том смислу нису издвојена већа средства за плате
и при том истиче да данас начелници одјељења имају мању плату него што су имали у ранијем сазиву
кабинета. Такође, како каже не могу се ти људи називати улизицама и не може се улазити у приватан
живот тешким лажима, при чему се осврнуо и на своју породицу и чињеницу да његов отац ради у
Брчком, да му је мајка оперисала обадвије руке у задња три мјесеца и ради у Дервенти, а брат не ради
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нигдје.Упитао је одборнике, ко је из његовог Кабинета запослио свог сина, своју жену, брата, сестру, те
тражи да се наведе ако је, и да док је он начелник то се неће десити. Наводи да до сада није реаговао на
сва та писања, док није недавно отишло званишно писмо са потпсима свих одборника СНСД. Упознао је
одборнике да је прије седам дана поднио прекршајну пријаву Полицијској станици Шамац, потпуно
свјестан да они немају намјеру нити вољу да раде свој посао, те да је пријаву поднио против одговорног
лица ОО СНСД и НН починиоца, јер се дешава да се напишу текстови који подгријавају атмосферу и у
којима се износи лаж за пословни простор начелника у ТЦ Бинго који се гради, а при том пословни
простори ће се издавати у закуп и да ће се показати уговори свих лица који су узели у закуп те пословне
просторе и тиме доказати и чији су пословни простори. Такође, сматра да се не може на овај начин
подгријавати атмосфера линча, у ситуацији када људи живе и раде за 300 КМ, а причати да начелник има
пословни простор, те да он није дошао на ову позицију ради тога. Наводи даље, да се у писању тих
текстова потпуно свјесно иде до границе отварања сумње, након чега се отварају 2-3 лажна профила на
којима се наставља са увредама. Због тога, ће како каже, искористити све законске могућности да заштити
и себе и своју породицу и пријатеље, ако ту заштиту у овој држави добије.
Одборник Ведран Ђурђевић (исправка кривог навода)
Истиче, да за пола ових ствари које су изречене, он управо и жели да каже да иза тога не стоји СНСД,
нити да СНСД пише то, због чега сматра да то није атмосфера линча него стицање политичких поена, а
подсјећа да су то радили и они преко његове коже почев од првог дана предиспорне кампање, што зна и
начелник. Поново истиче да иза оних ствари које прелазе границу доброг укуса не стоји СНСД, те да пола
онога што је изнио начелник општине, а везано је за његову породицу њега не занима и о томе и говори
када каже да иза тога не стоји СНСД. По њему ни он, а ни људи око њега нису довољно информатички
образовани да би могли правити лажне профиле и коментарисати и разрађивати причу. Оно што је вид
политичке порбе то могу стајати иза тога, али управи и жели а направи отклон од писања која превазилазе
то.
Одборник Михајло Товирац (реплика) Истакао је да разумије потпуно ово о чему начелник говори, те да је
и сам угасио лични профил због тога што се дешавало да лажно у име њега на неговом профилу пишу
неистине, а што је и полицији пријавио. Такође наводи да је имао проблеме и са званичном страницом
своје политичке странке, због напада на ист, што му је направило велике проблеме и код ЦИК, те да сада
са његове странице се углавном упућују само честитке у поводу празника.
Одборник Предраг Маринковић, у својој дискусији похвалио је активности начелника општине везано и за
урешење фасада и накнада за породице са четворо и више дјеце, међутим, како каже, волио би да исто
тако и ова власт похвали оно што је остало као добро из периода претходне власти. Сматра да је из
претходног периода остало много тога доброг те навео за примјер – водоторањ, објекат Дома здравља,
плато испред Дома здравља, стадион (главни и помоћни терен, трибине, простори свлачионица, ОШ
Шамац, ЦШЦ, школа у Срквини, Дом у Црквини, овјекат Кино сале, објекат Дјечијег вртића, што је
свакако за похвалу. Како каже, нешто јесте посљедица поплаве и донација, али је и тадашња власт
лобирањем обезбјеђивала средства, те наводи као примјер средства Руске банке, што је успјех тадашњег
менаџмента и због тога сматра да је остало нешто што је вриједно похвале, а не да се стиче утисак као да
је начелник дошао за начелника ''Бејрута''.
Одборник Саша Маслић – у својој дискусији упозорио је на сстање одлица становништва и одласка људи
са подручја општине. Сматра да је због тога сва расправа везано за фејзбук писања, уређење фасада и сл.
мање важна од чињенице да ако се настави овакав тренд одласка људи све то неће никоме требати. Због
тога пита начелника шта је у протеклом времену урађено по питању тога, јер је мишљења да је у задњој
години дана тај одлив најмасовнији.
Одборник Крста Бајкановић – похвалио је активности начелника везано за подстицај наталитета, а
посебно наплату потраживања, што сматра веома важним, те изразио задовољство што је настављено са
пројектом иградње ТЦ Бинго, а што је започето у вријеме оног кабинета. Констатује да се види да се
нешто ради, а колико ће то обезбједити запошљавање, будући да се ради о трговини и да отварање
великог ТЦ углавном доводи до затварања малих трговина, ће се видјети у наредном периоду. Свакако је
добро да на подручју наше општине буде изграђен један објекат те величине. Такође похвалио је и
активности везано за обезбјеђивање средстава за репрограмирање дуга код ИРБ по основу обвезница, и
сматра веома важним да се омогући лакше сервисирање овог дуга. Оно што до сада није урађено, а то је на
отварању привредних субјеката и нових радних мјеста, за шта истиче да је било тешко и у ранијем
периоду, као и сада, али вјерује да се на томе ради и сматра да и даље треба радити. Такође се осврнуо на
појаву великог одлива становништва што се опет доводи у везу са недостатком радних мјеста. Указао на
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потребу да се уради нешто и на измиривању обавеза како за подстицаје, тако и политичким партијама,
одборницима и др.
Начелник општине – везано за питање одборника Саше Маслић, казао је да одговорно тврди да у задњих
годину дана није било ништа лошије стање у погледу одласка становништва са подручја наше општине,
него и у свим ранијим годинама, те да је тенденција одласка из РС и БиХ очита у свим општинама.
поготово сјеверозападног дијела БиХ и хоће да вјерује да промјене које ће доћи ће ићу у правцу да
републичка власт и институције рјешавају такву врсту преблема, јер су ово првенствено питања за Владу
РС и дијелом за Савјет министара БиХ, а што се тиче начелника општине његова је дужност да овим
мјерама о којима се претходно говорило помогне, као ида створи повољан пословни амбијент и мисли да
никад није био повољнији у том дијелу.
Захвалио се одборнику Бајкановић К. који је уочио важне активности, а које се односе на наплату
властитих прихода, а што се тиче ''Бинга'', истакао да му није познато шта је ко причао и са ким, али да он
никакав писмени траг тих разговора није затекао у кабинету начелника, те да све остало може да свати као
приватне разговоре и преговоре који су по њему очито дуго трајали, а за резултат нису имали изградњу
ТЦ. Слаже се са дискусијом у вези потребе покретања привреде и отварања производних субјеката, али је
као примјер навео инвеститора из Лознице који је био смпреман уложити 4 милиона EUR и запослити око
50 радника, а за шта је он сматрао да му може обезбједити уз подршку одборника подстицај за сваког
запосленог радника по 2.000 КМ, те навео да су у њиховом разговору у Влади добили одговор да нема ни
једна конвертибилна марка за подстицај, због чега су му руке везане. Како каже, то не значи да у наредном
периоду не треба радити на томе, али је чињеница да и сад након годину дана постоје помаци у том
правцу.
Одборник Ведран Ђурђевић (реплика) Истиче да одборници нису били упознати са овим начелниковим
активностима и намјерама инвеститора из Лознице, те шта је спречавало начелника да дође до реализације
ових намјера. А везано за Бинго и, како каже формалне и неформалне разговоре у вези са ТЦ Бинго,
упитао је начелника, уз опаску да се ово може тумачити и као политичарење, ко је од срба у федерацији
купио у центру 13 дунума земљишта, што представља 60% расположивог земљишта на том дијелу, па
можда се због тога застало у преговорима имајући на уму да се и на нивоу републике СНСД залаже за
заштиту нациооналног бића, те како би то и колико имало ефекта на привреду а и неке друге ствари.
Начелник општине – Истиче да нема намјеру да резултат његовог мандата буде само ''Бинго'' и да већ сад
то није, јер има већ на овој сједници одлука о којој ће се одборници изјаснити, а у вези је са писмом
намјере Маркет ''Ђурић'', али изражава чуђење за овакав коментар и при том изјављује да је срећа што
немају лоше односе са италијанском националном мањином, јер да су имају вјероватно би били против
продаје земљишта на улазу у Републику Српску, за изградњу касина и хотела. Колико је простора остало
за продају на подручју општине, како каже, најбоље знају они јер је 100.000 м2 продано по просјечној
цијени од 10 км2 и при том није запослен ни један нови човјек, а Бингу је продато нешто што није центар
града, него нешто за шта је власнику требало 3 km шипова, јер сви знате каква је вода тамо и то по 23
КМ/м2, такође и РОХ-у по 27 КМ/м2, а и вјероватно Маркет ''Ђурић'' по истој цијени. За све њих је био
исти услов, а тај је да граде и праве нешто у сврху запошњавања, а не касина, хотеле и сл.
Одборник Ведран Ђурђевић (реплика) – жели да нагласи да су Бошњаци и Хрвати конститутивни народ, а
не мањина, па у том смислу реплицира начелнику који је направио поређење са италијанском мањином.
Истиче да уопште није проблем националне мањине и конститутивног народа, ово је била опаска коју је
дао у вези са конститутивним народом са којим немају никакав проблем, већ само можда нека мала
бојазан од евентуалних репрекусија, а као примјер истиче и то да је потпредсједника РС Бошњак. Такође
поново наглашава да су Бошњаци конститутиван народ који он лично поштује и уважава.
Одборник Милан Симић – у својој дискусији наводи да је запазио да је начелник општине, у
информисању одборника о свом раду, дао паушалне оцјене и непотпуне податке, па понавља да је продато
више од 100.000 м2 што пољопривредног, што неизграђеног грађевинског земљишта што је тачно, ал га
чуди да никада не каже да је у претходних осам година више од пола тог грађевинског земљишта
набављено, односно да је набављено 58.000 м2 земљишта чија је вриједност сада у овом моменту далеко
већа од вриједности земљишта продатог у претходних осам година, те моли да престане са овим
оптужбама иначе ће и они наставити са аргументованим доказивањем нетачних података.
Одборник Велимир Андрић (реплика) У вези са дискусијом одборника Ведрана Ђурђевић и њиховој
борби за фаворизацију домаћих инвеститора и исказаној бојазни, истиче да се чуди како да се у Дервенти,
Бања Луци и др мјестима гдје имају своје начелнике, подржава таква градња ТЦ Бинго, Сити Центар и
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друге инвеститоре са подручја Федерације. Како каже капитал не познаје границе, ни вјеру ни нацију,
познаје поријекло ако је могуће и ако је правна држава, а код нас то нажалост није транспарентно. Наш је
циљ, како каже, да овдје доведемо капитал и инвеститоре.
Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 16 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН усвојена је Информација о
активностима начелнику у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац.
АД – 3. Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Шамац за 2017. годину
Уводну ријеч по овој тачки дневног реда дао је предсједник Комисије за награде и признања Крста
Бајкановић.
Предсједница Скуптштине упознала је одборнике са достављеним приједлогом, односно
сугестијом Кајак кану и рафтинг клуба ''Ушће'' да се образложењу разлога за додјелу направи исправка у
дијелу који се односи на ''активности на оспособљавању и опремању'' и умјесто тога да стоји ''и заштиту
животне средине'' из разлога што су они само учествовали у раду спасилачке службе, а све активности је
водио ОО Црвеног крста.
Одборник Предраг Маринковић – истиче да СНСД није имао своје приједлоге за додјелу награда и
признања у овој години, али подржавају предложене кандидате и посебно јер је предложен кандидаа
Никола Јовановић, радник на одржавању комуналне чистоће,а што је био приједлог СНСД за прошлу
годину.
Одборник Михајло Товирац затражио је да му се појасне разлози предложеног кандидата за
додјелу плакете ''Бројлер златно пиле'', при том истичући да нема ништа против ако се ради о привреднику
који запошљава раднике и који је значајан за ову општину., ово из разлога ранијих искустава и коментара
на рачун ове фирме. Сматра да, уколико нема адекватних и заслужних кандидата, све награде у једној
години и не морају бити додијељене. Лично ништа нема против предложеног кандидата, а поготово што је
прошло Комисију, међутим мисли да у будуће треба, већ у фази разматрања достављених приједлога, од
стране Комисије бити направљена селекција кандидата.
Предсједница Скупштине дала је образложење разлога због којих је ова фирма предложена, а исти
се односе на чињеницу да у послује са преко 40 коопераната и остварује приход од око 7.000.000 КМ, те
да је овај приједлог и услиједио од стране коопераната, тако да је
Дискусије вишр није било и Приједлог одлуке са предложеном измјеном дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа (у моменту гласања одборник Кертић Ђ. није био присутан) донијета је
Одлука о додјели награда и признања за 2017. годину, са предложеном измјеном текста
образложења за добитника Априлске награде . Кајак кану и рафтинг клуб ''Ушће'' Шамац која
гласи: за остварења и резултате постигнуте у области спортских активности и заштите животне
средине''.
АД – 4. Приједлог одлуке о издавању гаранције Општине Шамац на кредитно задужење КП
''Водовод и канализација'' а.д. Шамац
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, дао је уводно образложење,при чему је
истакао да ово није неко ново кредитно задужење овог Предузећа, него да је циљ да се КП Водовод и
канализација а.д. доведе у повољнији финансијски положај него што је сада, те да се овим новим
кредитним задужење реструктуира постојећи дуга под повољнијим условима, а услов кредитора је
издавање гаранције Општине Шамац, као један од видова обезбјеђења кредита.
Одборник Ведран Ђурђевић је предлагачу поставио питање везано за отплату камате, с обзиром да нема
отплатног плана, и да нису у могућности видјети колики износ камате је већ наплаћен, а колико је то
преостало камате и да ли ће се морати платити камата на овај износ од 216.000 КМ, те у том смислу
колико је повољно ово задужење.
У име предлагача, Слободан Сјенич, дао је одговор на поставено питање.
Након дискусије Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.
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Са 22 гласова ЗА, није било ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН
у предложеном тексту
донијета је Одлука о издавању гаранције Општине Шамац за кредитно задужење КП ''Водовод и
канализација'' а.д. Шамац.
АД - 5. Приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних
путева и улица у насењу на подручју општине Шамац
У име предлагача уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове, те том приликом затражила да у записник уђе
исправка за коју је сугестију добила од надлежног Министарства саобраћаја и веза које је дало сагласност
на ову одлуку, а иста се односи на исправку у назиув одлуке, односно ријеч ''одређивање'' да буде
замјењена ријечи ''разврставање'' , па би одлука имала назив ''Одлука о утврђивању мјерила и критеријума
за разврставање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац''.
Дискусије није било и Приједлог одлуке са предложеном измјењеном у називу, стављен је на
изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (у моменту гласања нису били присутни одборница Мара Лазић и
потпредсједник Скупштине Јово Недић) донијета је Одлука о утврђивању мјерила и критеријума
за разврставање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац.
АД - 6. Приједлог одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
Уводно образложење дало је начелник Службе за друштвене дјелатности Слободан Стојић.
Прије отварања дискусије по овој тачки дневног реда, предсједница Скупштине, дала је ријеч
предсједнику Комисије за статут и прописе Мирку Лукић да поднесе извјештај са сједнице Комисије.
Мирко Лукић упознао је одборнике да је на сједници Комисије, између осталог, разматран и овај
Приједлог одлуке. Ставио је примједбу на то да на самој сједници није присуствовао нико од чланова
Кабинета начелника. Када је у питању овај Приједлог одлуке Комисија је мишљења да, што се тиче
правног основа, је он формално правно у складу са важећим законским прописима, те да је Комисиј, а
иако јој то није у надлежности, има примједбе које су у циљу побољшања структуре одлуке, а исте се
односе на:
члан 2. у којем теба иза ријечи ''Јавна установа ''Центар за културу'' Шамац, додати заграду и
ријечи: у даљем тексту: Центар),
члан 3. став 1. у називу установе исправити ријеч ''култур'' у ријеч ''културу'',
члан 3. став 2. иза ријечи ''Шамац'', брисати заграду и ријечи ''у даљем тексту: Центар'',
у члану 11. иза ријечи ''уговорима'' ставити тачку, а преостали дио текста брисати,
у члану 13. став 2. ријеч ''оснивач'' замијенити ријечима ''Скупштина општине'',
члан 22, брисати,
члан 23. постаје члан 22.
Уједно је упозорио обрађиваче материјала да се приликом израде материјала води рачуна о
правописним и граматичким грешкама, а посебно употреби законске терминологије, посебно када се ради
о терминима који се односе на означавање правних субјеката, односно правне форме организације
субјекта.
Ведран Ђурђевић, као члан Комисије, упознао је одборнике да је на сједници Комисије, вођена
дискусија и везано за поновно именовање вршиоца дужности чланова Управног одбора ове установе и
в.д. директора, те да су у том смислу непотребни чл. 19. и 20. одлуке, него да је сврсисходније било да
Скупштина распише јавни конкурс за именовање чланова УО и директора, те да на наредној сједници
Скупштине буду коначно именовани ови органи и какао каже, није сигуран да ли ће регистарски суд
дозволити промјену на основу ове одлуке.
Слободан Стојић, везано за опаску одборника Ведрана Ђурђевић дао је објашњење везано за члан
19. и 20. Приједлога одлуке, са исти се односи на чињеницу да је в.д. директора именован 2009. године,
уписан 2010. година, а да исти већ седам година ради у Павловић Интернатионал Банка, тако да то, како
каже, нема смисла ни логике и ми то морамо измјенити, а друга ствар је та што се сада расписују јавни
позиви за пројекте из области културе од стране међународних и домаћих институција, па самим тим
уколико би чекали окончање поступка коначног именовања ових органа пропустили би рок за подношење
пријава на исте, а очекујемо да на овај начин повучемо одређена средства и то је разлог зашто смо ишли
10

на ово рјешење. Што се тиче осталих примједби Комисије, предлагач их прихвата и сагласан је да уђу у
изворни текст одлуке.
Мирко Лукић, предсједник Комисије, истакао је да је управо везано за опаску Ведрана Ђурђевић,
као члана Комисије, он у подношењу Извјештаја Комисије и реако - 'уколико регистарски суд прихвати да
изврши измјене какао то у одлуци пише и при томе слаже се са колегом Ђурђевићем да то може бити
проблем, те предлаже да, можда због е времена, се овласти Начелник општин, да, у случају да
регистарски суд не прихвати да изврши измјене на основу ове одлуке, само поступи по упутама суда, а да
се не тражи додатна сагласност Скупштине.
Дикусије више није било и предсједница Скупштине дала је на изјашњавање Приједлог одлуке о
усклађивању оснивачког акта ЈУ ''Центар за културу'' Шамац са, од стране предлагача, прихваћеним
измјенама предложеним од стране Комисије за статут и прописе и закључком да се начелник општине
овлашћује, да у случају да регистарски суд не прихвати извршити измјене уписа по основу ове одлуке,
поступи по упутама суда без додатне сагласности Скупштине општине.

Са 24 гласа ЗА (у моменту гласања није била присутна одборница Мара Лазић)
донесена је Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈУ ''Центар за културу'' Шамац са сљедећим
измјенама и допунама:
у члану 2. иза ријечи ''Јавна установа ''Центар за културу'' Шамац, додати заграду и ријечи: (у
даљем тексту: Центар),
у члану 3. став 1. ријеч ''култур'' замијенити ријечју ''културу'',
у члан 3. став 2. иза ријечи ''Шамац'', брисати заграду и ријечи ''у даљем тексту: Центар'',
у члану 11. иза ријечи ''уговорима'' ставити интерпункцијски знак тачку, а преостали дио текста
брисати,
у члану 13. став 2. ријеч ''оснивач'' замијенити ријечима ''Скупштина општине'',
члан 22, брише се,
члан 23. постаје члан 22.
и ЗАКЉУЧКОМ којим Скупштина општине овлашћује Начелника општине да, у случају да
регистарски суд не прихвати извршити измјене уписа по основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта
ЈУ ''Центар за културу'' Шамац, поступи по упутама суда, без додатне сагласности Скупштине општине.

АД- 7. Приједлог одлуке о умањењу цијене закупнине пољопривредног земљишта
у својини Општине Шамац за 2018. годину
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, савјетник Начелника општине, који је упознао
одборнике да је у 2017. години Влада РС донијела одлуку о умањењу 50% концесионе накнаде закупа за
земљиште у државној својини, због елементарне непогоде суше, те да Општина Шамац руководећи се том
одлуком, а будући да има само једног закупца пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац који
иначе плаћа високу цијену закупнине од 400 КМ и уредно измирује своје обавезе по основу закупа,
предлаже Скупштини доношење ове одлуке, као мјере за ублажавање посљедица елементарне непогоде –
суше из 2017. године.

Дискусије није било и предсједница је дала на изјашњавање Приједлог одлуке умањењу

цијене закупнине пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац за 2018. годину .
Са 25 гласова ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о
умањењу цијене закупнине пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац за 2018.
годину.
АД - 8. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2017.
години
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, савјетник Начелника општине, који је истакао да је
пред оборницима извјештај који обухвата 2017. годину, са кратким освртом на претходни период и план у
2018. години, да се из истог може видјети да је заиста и урађено оно што је планирано, да су сва рјешења
која су донесена у 2017. години, осим рјешења која технички нису могла бити обухваћена (говори о
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подстицају за дуван од откупљивача из Бијељине), су и исплаћена, као и дио кумулативних средстава по
основу подстицаја из претходног периода у износу од 128.000 КМ, неселективно, хронолошки по
најстаријим дуговањима по рјешењима тако да је очишћен дуг из 2014.године и дио дуга из 2015. године.
Можда се поставља питање откуд толики дуг из ранијих година, а како каже то је зато што су издата
рјешења око 75.000-80.000 Км, а исплаћивано је око 35.000-40.000 КМ, тако да се накупило обавеза за 3-4
године око 130.000 Км. У 2018. године је Буџетом планирано 120.000 КМ и план је да се сва рјешења
донесена у 2018. години за подстицај и исплате у 2018. години. Истакао је такоше да исплата средстава
није из индиректних пореза, већ из наплаћених концесионих накнада по основу закупа пољопр.земљишта,
близу 150.000 КМ и сва наплаћена средства су враћена пољопривредницима, не само кроз подстицаје већ
и кроз друга плаћања, односно суфинансирање одређених пројеката, која су на подручју општине
реализована преко УНДП организације, Министарства пољопривреде и других имплементатота пројеката
на подручју општине Шамац. Истиче да је евидентно да је уведена дисциплина и ред у плаћању, да је
смањен дуг а испоштовано све што је речено да ће се испоштовати, што је видљиво не само кроз овај
извјештај, већ и кроз Извјештај о извршењу Буџета.
Након уводног излагања предсједница Скупштине отворила је дискусију и дала ријећ одборнику
Велимиру Андрић.
Велимир Андрић у својој дискусији истакао да је видно да је, кроз измјену Правилника, омогућено
пољопривредним произвођачима остваривање већег подстицаја, да су у многим сегментима квоте
подигнуте са 400-500 КМ на износ од 1.000 КМ, те да је похвално и то што су уведени нови подстицаји,
попут суфинансирања или подстицаја за набавку пољопривредне опреме и пластеника за произвођаче и
још неке, попут производње дувана у листу. Истакао да су извјештаји и раније, као и сада прегледни по
корисницима и рјешењима, те да се може видјети колико је ко наплатио, и колико средстава је исплаћено
по рјешењима, а колико за дуг из претходних година. Нада се да ће сва дуговања из ранијег периода у
скорије вријеме бити измирена и да ће се наставити добра пракса да у години у којој су рјешења донесена,
по истим подстицај буде и исплаћен, те да у 2019. години ова средства Буџетом буду планирана у већем
износу и да очекује и подрушку виших институција власти и др који улажу пољопривреду.

Одобрник Милан Симић у својој дискусији истиче да не сумња у тачност података, али да изражава дозу
чуђења, имајући у виду да су им упућиване критике због селективних исплата подстицаја у ранијем
периоду, да се исто ради. Подсјећа на период из 2008. године, и наслиђене дугове, те да се и у ранијем
периоду подстицај исплаћивао редовно, те да је до кашњења долазило због кризе у буџету, када се
исплаћивало по приоритерима. Сматра да то није добро, али да је тако морало бити, међутим констатује да
се исто ради и сада, да је изплаћен подстицај за 2017. годину а прескочено 52.000 КМ из 2016. године, због
чега га пољопривредни произвођачи питају зашто се исплаћује подстицај за 2017. годину, а прескочени из
2016. године. Слаже се да није добра пракса и да је требало бити мало уредније у ранијем периоду, али
такође сматра ди ни ово није добра пракса, да се исплаћује за текућу годину, а прескаче претходна,
поготово што су рјешења за 2016. годину донесена од стране ове структуре власти.
Одборник Велимир Андрић (исправка кривог навода) – како каже, криви навод је у томе да раде исто што
су радили и они. Да не раде види се из табеларних преглада извјештаја (наводи примјер), те да незна који
се произвођачи томе чуде, јер су њему многи изразили задовољство због оваквог начина исплате
подстицаја.
Одборник Ведран Ђурђевић (исправка кривог навода) везано за граматичку употребу израза: донесено,
изнесено, изнесено итд., те да се убудуће користе исправно.
Светозар Евђић, мисли да је сама Информација, а и уводна ријеч била довољно јасна, те да се сталним
изношењем неистина покушава приказати одређена истина. Везано за причу о неселективној исплати,
позивасе на записник са Скупштине из којег се може видјети да је прихваћено да се исплата подстицаја
врши по рјешењима из 2017. године и 1/3 најстаријих рјешења из претходних година. Истакао је да су се
управо понашали онако како их је Скупштина обавезала, да је испоштовано све што је речено и да није
било селективних исплата.
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Милан Симић (исправка кривог навода) – Истиче да није критиковао извјештај, већ да је говорио о томе да
раде исто као и они, односно да се прескаче у исплатама., при чему је истакао мало бољу ситуацију сада,
да је таква ситуација била 2009. и 2010. године када су одједном исплаћивани подстицаји, те у том смислу
пожелио да и убудуће буде тако да се исплате врше редовно, те да ће самим тим бити мање проблема.
Дискусије више није било и Извјештај је стављен на изјашњавање.

Са 25 гласова ЗА (једногласно) прихваћен је Извјештај о расподјели и утрошку средстава
за развој пољопривреде и села у 2017. години.

АД - 9. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових
радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица у 2017. години
Уводно образложење по овој тачки дневног реда дао је Светозар Евђић, савјетник Начелника
Општине, који је упознао одборнике да је, сходно буџетској позицији за ову намјену, Правилник
благовремено донесен, те да је благовремено расписан јавни позив, да се у Извјештају налази списак
правних лица, предузетника који су остварили право на подстицај и износ исплаћених средстава, са
напоменом да су три захтјева обрађена накнадно и да ће бити исплаћоно у ток 2018. године. Како каже
Одјељење за привреду има обавезу да прати намјенско трошење ових средстава и код сваког одступања од
уговора активира механизме заштите средстава исплаћених по овом основу, затим да је буџетом
планирано 60.000 КМ за ову намјену у 2018. години, те да уколико се укаже потребним овај износ може
бити и увећан, све са циљем и сврхом повећања запослености на подручју општине.
Предсједница скупштине отворила је дискусију по овој тачки дневног реда и ријеч дала одборнику
Ђурђевић Ведрану.
У својој дискусији Ђурђевић Ведран, осврнуо се на раније дату субвенцију фирми ''Денис-паркети''
и у том смислу упитао шта значи реализација средстава са општинског аспекта, а шта са аспекта
прив.друштва, предузећа које је остварило субвенцију, у шта не би улазио, али, како каже, ако се неком
нешто исплати, контроле је могуће вршити, међутим поступање било кога коме су средства уплаћена,
Општина не може знати на који начин ће та средства бити утрошена. По њему субвенција увијек
представља један ризик да ли ће бити утрошена намјенски или неће. И од стране фриме ''Митровић'' и
''Денис-паркет'' вјероватно су средства утрошена у складу са Правилником који је био на снази, и колапс
њихов није се могао предвидјети. Оно што види као проблем је што се упорно потенцира фирма ''Дениспаркет'' , а један добар дио времена је директор те фирме био Мишо Дервенић, при чему истиче да када се
прави проблем око ове фирме, омчу стављају око врата њему, свом бившем одборнику, зато што ако је
нешто утрошио ненамјенски и оштетио Општину, онда како каже, имате кривично дјело из Кривичног
закона, имате прекршајно дјело, односно повреду одредаба Закона о стечајном поступку, гдје је опет он
позван на кажњавање, па у вези с тим пита хоће ли остати досљедни па надлежне органе упознати да је
неко радио нешто што није било у складу са правилницима. Сматра да то не треба радити зато што су то
ствари које, како каже представљају лутрију , да ли ће нека фирма добро радити, сматра да ни власт нема
ништа против да су ове фирме наставиле са радом, а да нема смисла потенцирати дати субвенцију фирми
''Денис-паркет'', те да то прелази границе доброг укуса.Истиче да смо имали и раније привреднике којима
је помагано и нису успјели, те да је и прије 10 година помагано привредницима који нису успјели.
Симптоматично је да се потенцира на фирми гдје је руководилац, односно овлашћено лице било ваш члан,
за шта мисли ако је поступао у границама овлашћења која је имао, онда је радио у складу са законом, а ако
није, како ви тврдите, да није поступао, односно да је ненамјенски трошио ова средства, онда је терет на
вама да то процесуирате. Ставио је примједбу на кориштење термина ''пасиван статус'' у информацији, јер
фирма може бити активна или у поступку преобликовања, стечаја, реструктуирања, ликвидације и
затражио да се води рачуна о употреби термина приликом припреме одлука или информација.
Још једном је, подсјећајући на то да се и у ранијем периоду и овој власти дешавало да преузима гаранције,
додјељује субенције, што се сада не помиње, затражио да се не пише у свакој информацији како је то
рађено раније, а како се сад ради.
Одборник Велимир Андрић у својој дискусији истакао да је разлог зашто се у извјештају враћа на
фирму ''Денис-Паркет'' је тај што се није имало са чим упоредити , односно упоређује се са 2015., 2016., да
би се видјело шта се урадило 2017. године. Истицање да је Мишо Дервенић, који је био директор или
овлаштено лице тог предузећа, био одборник и члан НДП, не треба и неће бити олакшавајућа околност,
јер смо сви пред законом једнаки и ми то овдје јасно кажемо, и то ће бити став, а ако има неких
консеквенци то нека надлежни органи раде свој посао. Овдје се говори о начину како су се дијелила и како
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се сада дијеле средства намјењена за подстицај у привреди, односно запошљавању. Сматра исправним
принцип подјеле средстава за ову намјену у 2017. години, а принцип по којем је предузећу ''Денис-паркет''
то додјељено није био исправан, јер се ликвидност и солвентност неког предузећа лако може провјерити, и
при том поново нагласио да је ово само извршено поређење са претходном годином, те да ће се у 2018.
години поређење правити са 2017. годином, због чега сматра да око овога не треба превише полемисати.
Одборник Милан Симић сматра да су информације субјективне и да скрећу пажњу на неке друге
догађаје, па у том смислу указао на нетачност назива самог материјала. Наводи да додјела субвенција носи
увијек својеврстан ризик и у том смислу најважнија је процјена Комисије или начелника општине, колико
ће та субвенција постићи жељене ефекте, односно колико ће помоћи у запошљавању. У моменту када су
додјељиване субвенције, помињана предузећа су испуњавала услове за то, и није му јасно на основу чега
се у информацији тврди да средства нису додјељивана по тада важећем правилнику, што сматра да би
било коректно да се документује ако се већ тврди у званичном документу. Кад је у питању провјера
солвентности фирми, углавном је то било немогуће провјерити ни тада, а ни сада, будући да се ради о
новооснованим фирмама са углавном 3-4 запослена радника и додјелом субвенције му се пружа каква
таква шанса да ради и не напусти ову општину. При том поменуо је издавање гаранција из ранијег
периода, лично је био мишљења да ће фирма ''Митровић'' пословати добро, будући да ова дјелатност на
другим општинама функционише и као што је једно вријеме и овдје, и у разговору са директором речено
му је да ће све документовати везано за додјелу субвенције. Основни проблем ове фирме, за пословање на
овом подручју, је тај што није могао наћи довољан број радника. Та фирма и данас послује у добоју има
70-так запослених радника, са тенденцијом да такву фирму оснује у Станарима. Будући да се ради о таквој
дјелатности која запошљава већи број радника, у доброј вјери да ће ово предузеће радити, дата је
субвенција за запошљавање. При том пита, ко може гарантовати да ће фирме које су сада добиле
субвенцију, опстати и моћи пословати овдје, због чега је замолио да се не пишу субјективне информације
и не скреће пажња са важних ствари.
Одборник Мирко Лукић везано за Информацију, сматра да је треба подржати и да је ово пут
оздрављења и да акценат треба стављати на производне погоне, односно производњу тим више што
Општина није утврдила да је нешто дефицитарно због чега би се морали ангажовати у неком правцу .
Сматра да ово нису нека средства и да нема потребе трошити пуно времена на неких 40.000 – 50.000 КМ,
али је добраз знак и у том правцу треба наставити с тим што, како каже поново, предност треба дати
производној дјелатности. Сматра да не треба пуно трошити времена на фирму ''Денис-паркет'' јер знају и
сами како су врата затворили овдје, и при том не каже да са неким од назначених фирми у Информацији,
неће бити исто, али то је ризик менаџмента, односно начелника који раде. Осврнуо се на коментар
одборника Милана Симић и издавање гаранције у вријеме када је он био начелник општине, и у вези с тим
истакао да у то вријем није било средстава за подстицај и то је био једини начин да се помогне
привредницима, те од 10 издатих гаранција, могло се очекивати да у бар једном случају не буде све како
треба, али при томе истиче да је у то вријеме резлтат таквог рада био број запослених радника на подручју
општине, због чега се није бојао ни када је везано за то поднесена кривична пријава против њега, у чему је
учествовао и Милан Симић, и да је одговорио на то на начин да би то поново тако урадио. Сматра да ово
није једини начин на који може да се помогне привреда и да се створе услови за опстанак младих, те у том
смислу истиче да је то задатак и Општинске управе и одборника Скупштине општине.
Ведран Ђурђевић (реплика) Истиче да он зна како је фирма ''Денис-паркет'' пословала и како је
завршила своје пословање и опет помиње да је у то вријеме директор био Мишо Дервенић, те да није
добро да се говори о томе да неко није поступау у складу са Пословником, јер то има своју тежину, а када
је у питању информисање Скупштине увијек ће подржати информацију која садржи упоредне показатеље
без тенденције да се истиче како неко раније није радио нешто како треба, на шта треба да пази обрађивач,
јер хоће се да је као обрађивач назначен Младен Аџић који је у то вријеме био и дио те Комисије која је
пратила провођење тог Правилника. Сматра, као и Мирко Лукић, ако се нешто урадило како не треба, нека
се проведу све заком дозвољене радње.
Начелник општине, истиче да је неспорно да су се у 2016. години средства подстицаја додијелила у
складу са тада важећим Правилником, као што је неспорно да су и средства у 2017. години додијељена у
складу са Правилником, што се из Информације транспарентно може и видјети, међутим постоји други
проблем, а тај је да постоји обавеза да се контролише реализација, односно тај привредни субјект коме су
средства додијељена. Истиче да, од када је дошао на мјесто начелника општине, није видио ни један
записник да је извршена контрола субјекта којем су средства додијељена и да се истим констатује након
шест мјесеци, а што како каже ове године мора да се уради, да ли те раднике још држе и да ли су
пријављени. Суштина су, како каже, ти записници о извршеној контроли који ће остати у Одјељењу за
привреду, јер је то обавеза према Правилнику, да се дакле у контроли констатује стање које је затечено,
без обзира какво је.
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Милан Симић (исправка кривог навода) који каже, иако су скоро исто дискутовали он и начелник
и сложили се да су средства додјељивана у складу са Правилником, тако у Извјештају не пише, јер како
наводи у истом пише ''нису додјељивана у складу са Правилником'', и он управо о томе говори. Или да се
поведе рачуна о ономе што се пише или да се документује. Тврди да је контролисана додјела средстава и
наводи примјер фирме ''Митровић'', који је имао обавезу након шест мјесеци донијети пријаве из пореске
управе за лица која су запослена и он је то и учинио.
Ђорђе Кертић је мишљења да средства која су у ранијим годинама била додјељивана за подстицај
у запошљавању нису била занемарива, и колико се сјећа, једне године су чак била и 90.000 КМ, али да
планирање и реализација истих, по њему, није била реална, при чему мисли да можда Правилник није на
најбољи начин регулисао ово, те је можда било потребе мијењати га. Истиче да је у ранијем периоду, по
тада датим подацима, реализација била мала, па сматра да је овим Правилником добро регулисана обавеза
враћања субвенције уколико се не испоштују услови додјеле. Сматра да ће се на овај начин избјећи
апликације предузетника који имају на уму само обрт ових средстава. Такође сматра да је било добро да
су се у Извјештају нашли и упоредни показатељи из ранијих периода и по неколико година, да би могли
реалније сагледати стање и похвалио субвенционисање за набавку машина и опреме.

Након проведене дискусије Извјештај је стављена на изјашњавање.

Са 25 гласова ЗА (једногласно) прихваћен је Извјештај о утрошку средстава по основу
субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица у 2017. години
АД - 10. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2017. години
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.
По овој тачки дневног реда дискусије није било и Извјештај је стављен на изјашњавање.
предсједница констатује да је сједници присутно 24 одборника.

Са

24 гласа ЗА (једногласно)

прихваћен је Извјештај о додјели једнократне новчане

помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2017. години

АД -11. Информација о утрошеним средствима по дугорочном кредитном задуживању из
2017. године
Уводно образложење дао је Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, који је истакао
да је циљ ове Информације да се одборници упознају на који начин су утрошена намјенска средства по
кредитном задужењу 2017. године, те да ће одборници још једном бити информисани на овај начин о
утрошку средства, будући да до сада и нису реализована сва средства, како је то скупштинском одлуком
предвиђено. Реализована су средства за измирење обавеза по основу емисије обвезница и пријевременог
откупа обвезница у износу од 4.900.000 КМ, а преостали дио средстава, како каже, у складу са одлуком
биће утрошен у капиталне инвестиције.
По овој тачки дневног реда дискусије није било и Информација је дата на изјашњавање.
Приликом гласања у сали је било присутно 23 одборника.

Са 23 гласова ЗА, (једногласно) прихваћена је Информација о о утрошеним средствима
по дугорочном кредитном задуживању из 2017. године

АД- 12. Информација о раду општинских инспекција у 2017. години са планом рада за 2018.
годину
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Дискусије није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 25 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о раду општинских инспекција у
2017. години са планом рада за 2018. годину

АД- 13. Информација о реализацији уговора о закупу пословног простора и објеката у
својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац у 2017. години
Уводно образложење дао Светозар Евђић, савјетник начелника општине, који је нагласио да су у
овој Информацији посебно приказани закупци који вриједност закупнине плаћају кроз улагања у објекте, а
која су међусобно призната, а таква улагања су у износу 148.534,00 КМ, затим закупнине која је
фактурисана и наплаћена у 2017. години, при чему истиче да је значајан дио наплаћене закупнине у
односу на издате фактуре, а исто је из разлога што је наплаћена закупнина из ранијег периода што указује
на успостављену финансијску дисциплину и домаћинском односу у току 2017. године. Такстативно су
наведене судске пресуде у износу од 71.000 КМ и раскинутих уговора у вриједности преко 40.000 КМ и
истакао да су ова потраживања највећим дијелом ненаплатива. Ова потраживања су књижена, међутим
чињеница је да је дугогодишњи немар према овој проблематици довео да имамо скоро 120.000 КМ
ненаплативих потраживања по основу закупа. Још је истакао да садашњи закупци уредно измирују своје
обавезе, те да тренутно нема потребе за покретањем механизама за раскид уговора или наплату путем
суда.
У дискусији учествовао одборник Милан Симић, који је истакао поново дозу субјективизма у
Информацији, при чему не улази у тачност података, јер вјерује да су тачни. Подсјећа да су потраживања
по основу закупа посл.простора у Предузетничкој зони из периода 2005. 20006. итд. и при том ставља
примједбу на то да је од дуга од 70.000 КМ, наведена фирма ''Денис-паркет'' са дугом од 11.000 КМ и при
том поменуо неке од дужника, за које каже да су из периода до 2008. године.

Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.
.

Са 19 гласа ЗА и 6 гласова ПРОТИВ прихваћена је Информација о реализацији уговора о
закупу пословног простора и објеката у својини Општине Шамац и пословних простора којима
располаже Општина Шамац у 2017. години
АД- 14. Извјештај о раду Општинске борачке организације Шамац са Програмом рада за
2018. годину
Уводно образложење дао је Лазар Благојевић, предсједник Општинске борачке организације
Шамац.
Код ове тачке дневног реда сједницу су напустили одборници Маријан Туњић, Хрвоје Шимовић и
Маријан Јовић и предсједница констатује да је у сали присутно 22 одборника.
Ђурђевић Ведран у дискусији је истакао да ће Клуб одборника СНСД подржати и Извјештај и Програм
рада Општинске борачке организације ради 1434 члана ове организације. Поједини иступи и солирање
појединих чланова руководства ове организације не могу бити разлози да Клуб одборника СНСД не
подржи рад ове организације која је јако цијењена и на општини Шамац и на нивоу Републике Српске, те
нема разлога да односи са појединим члановима буду разлог за то да се не протежира рад ове
организације.
Михајло Товирац жели да похвали Извјештај Општинске борачке организације и истиче да ће подржати
овај Извјештај и уједно осврнуо се на одсуство појединих одборника код ове тачке дневног реда.
Начелник општине, истакао је да, због пијетета према свим жртвама које су дале свој живот за Републику
Српску или дио тијела,као и породица погинулих бораца, његова је дужност да сарађује са овом
организацијом, не улазећи у кадровска рјешења и избор руководства ове организације. Истиче да је
сарадња са овом организацијом коректна, да може увијек бити боље и са аспекта Општинске управе и
помоћи Општинској борачкој организацији, али и са аспекта рада ове организације, те истакао да је у
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протеклом периоду било више тематских састанака, те њиховог укључивања са аспекта онога што
Општина помаже када су у питању РВИ до четврте категорије. Истиче да је у протеклом периоду у
највећем дијелу тражено мишљење ове организације када су у питању помоћи овим категоријама лица, те
истакао да је и са РВИ имао састанак на којем је договорено да поред онога што Министарство распише
јавни позив за одлазак у бању, Општина додатно помогне из свог буџета још четири лица, које ће
одредити Општинска борачка организација, и покушаће да то буде пракса у неком наредном периоду.
Истакао је његову подршку раду, која је била од када је дошао на ову функцију, и указао за потребним
обиљежавање страдања децембарских жртава људи из Тишине, који све ове године немају мјесто гдје су
страдали и до децембра ове године затражио да се то заврши.
Мирко Лукић жели да каже само пар реченица, јер је као бивши начелник општине имао прилику да
сарађује са Општ.борачком организацијом и да је сарадња била добра, те да му је жао да након толико
година се још разговара о споменицима, а да то није завршено, и сматра да би Општинска борачка
организација морала бити још агресивнија када је у питању стамбено збрињавање или запошљавање ове
популације. Истиче да подржава рад ове организације, с тим да сматра да њихова активност према
Општини и буџету мора бити јача, тим више што не треба дозволити да због неких 5.000 КМ неки
пројекат не буде реализован. Као примједбу истакао то да материјал за сједницу Скупштине општине
може бити у форми Информације, јер Извјештај о раду прихвата Скупштина Општинске борачке
организације, те да се у том смислу за убудуће материјал припрема у тој форми.
Дискусије више није било и Извјештај о раду Општинске борачке организације са Програмом
рада за 2018. годину дат је на изјашњавање.

Са 22 гласова ЗА (једногласно) прихваћен је Извјештај о раду Општинске борачке
организације Шамац са Програмом рада за 2018. годину

АД- 15. Имовинско-правни односи
Од ове тачке дневног реда није присутан одборник Саша Маслић.
Уводно образложење по овим тачкама дневног реда дала је Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове и у вези са тачком дневног реда под тачком б)
накнадно је пристигао налаз и мишљење вјештака архитектонско-грађевинске струке у вези почетне
продајне цијене земљишта по м2 и иста износи 27,00 КМ, те моли да то уђе у записник, а и одлуку
приликом израде изворног текста.
а) Приједлог одлуке о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта у
својини општине Шамац (локалитет Дуга)
Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донесена је одлуке о начину и условима
продаје неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац (локалитет Дуга)

б) Приједлог одлуке о начину и условима продаје неизграђеног грађевинског земљишта у
својини општине Шамац (локалитет Спомен дом)
Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА (једногласно) донесена је одлуке о начину и условима продаје неизграђеног
грађевинског земљишта у својини општине Шамац (локалитет Спомен дом), са допуном у тачки II
почетне продајне цијене у износу од 27,00 КМ/м2, по налазу и мишљењу вјештака архитектонскограђевинске струке .

в) Приједлог одлуке о додјели пословних просторија у закуп (у Развојно-предузетничкој
зони)

Уводно излагање по овој тачки дневног реда дао је Светозар Евђић, савјетник начелника
Општине.
Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донесена је одлука о додјели пословних
просторија у закуп (у Развојно-предузетничкој зони)
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АД- 16. Актуелни час
Михајло Ттовирац, упитао начелника општине везано за упражњено мјесто начелника Одјељења за
привреду, који је на претпрошлој сједници разрјешен дужности, да ли ће бити расписан јавни конкурс и
попунити ово мјесто, ако треба или неће ако не треба. Разумије да савјетник можће обављати одређене
послове по налогу начелника, али лично сматра да начелник овог одјељења треба да постоји.
Начелник општине је рекао да ће одговор бити писмено достављен.

Сједница је завршила са радом у 14,15 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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