РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 19/17
Датум 22.12.2017. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XV СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 22.12. 2017. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-19/17 од 14.12.2017. 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 присуствовлo је 23 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

+

+ од 3. тачке

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 21 одборник.Одборници Велимир Андрић и Ђорђе Кертић су најавили да ће каснити а Клуб
одборника ДНС-а је доставио предсједници писмено обавјештење да због раније преузетих обавеза неће
моћи присуствовати XV редовној сједници СО одборници Крста Бајкановић и Недељко Митровић.У вези
са овим обавјештењем одборника ДНС-а, предсједница је подсјетила да је већ неколико пута напомињала
када је у питању неприсуствовање сједницама СО-е да је Одлуком о одборничкој накнади регулисано у
којим случајевима се сматра оправдано одсуство ,када се одборнику исплаћује 50% износа накнаде.С
обзиром да се из овог обавјештења не види тачан разлог одсуства одборника ДНС-а, предсједница је
изјавила да се њихово одсуство сматра неоправданим.Такође је подсјетила одборнике када правдају своје
одсуство са сједнице да су дужни да доставе писани доказ за разлог одсуства.
Услиједило је интонирање Химне Републике Српске.
Поред одборника сједници присуствују: Ђорђе Милићевић, начелник Општине, Ђуро Ивановић
замјеник начелника Општине, Блаженка Максимовић, секретар Скупштине Општине,Слободан Сјенчић,
начелник Одјељења за финансије, 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, Миленко Бузаџијапредставник ОСЦ БиХ Канцеларија Брчко, Драгица Боројевић, вд директор ЈУ Народна библиотека
Шамац,
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Мира Лујић, новинар
РТРС – Дописништво Шамац,Ангелина Васовић-Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, Новак Танасић,
новинар БН ТВ и Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у Служби начелника
општине Шамац.
Сједницу је отворила и истој предсједава
предсједница Скупштине општине Николина
Шкрбић,која је поздравила присутне, захвалила се на одзиву а затим информисала одборнике да је Клуб
одборника СНСД-а писмено обавјестио да је предсједник Клуба одборника Ведран Ђурђевић у коме се не
наводи ко је замјеник.Такође је информисала да је Окружни суд у Добоју донио пресуду по тужби Крсте
Бајкановић, којом се његова тужба одбија.
Предсједница је затим предложила дневни ред по сазивнику за XV сједницу и исти прочитала а
затим упитала да ли има приједлога за измјену и допну предложеног дневног реда.
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Предложила је да се у дневни ред уврсти Пријелог одлуке о стављању у промет неизграђеног градског
грађевинског земљишта у својини општине Шамац.
Милан Симић,предсједник Комисије за избор и именовање, предложио да се у дневни ред под
новом тачком Избор и именовања као подтачке уврсте:
- Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
„Србија“ Црквина
- Приједлог рјешења избору члана Школског одбора јавне установе Основна школа
„Србија“ Црквина у име јединице локалне самоуправе
Предсједница Скупштине је предложила, ако се прихвати приједлог начелнице Одјељења за
просторно уређење, да то буде тачка 9. а остале тачке да се помјерају, а затим исти дала на изјашњавање.
У међувремену је стигао одборник Ђорђе Кертић.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) одлучено је да се у двени ред под тачком 6. уврсти
Приједлог одлуке о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини
општине Шамац.
Потом је стављен на изјашњавање приједлог предсједника Комисије за избор и именовање Милана
Симић.
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Са 22 гласа ЗА (једногласно) прихваћен је приједлог да се у дневни ред као тачка 14.
уврсти тачка Избор и именовања и то:
а) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
„Србија“ Црквина
б) Приједлог рјешења избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
„Србија“ Црквина у име јединице локалне самоуправе
Предсједница Скупштине је потом ставила на изјашњавање предлог дневног реда по сазивнику са
већ прихваћеним допунама дневног реда.

Са 22 гласа ЗА усвојен је слиједећи

Д Н Е В Н И Р ЕД
1. Извод из записника са XIV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Шамац за 2018. годину
4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2018. годину
5. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2018. годинну
6. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине
Шамац за 2018. годину
7. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности за 2018. годину
8. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1m² корисне
површине стамбеног и пословног простора за 2017. годину на подручју општине Шамац
9. Приједлог одлуке о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у
својини општине Шамац
10. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју
општине Шамац
11. Приједлог одлуке o приједлогу мреже основних школа и уписних подручја основних
школа на подручју општине Шамац
12. Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за 2018. годину
13. Информација о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине Шамац
14. Избор и именовања:
а) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна
школа „Србија“ Црквина
б) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора јавне установе Основна школа
„Србија“ Црквина у име јединице локалне самоуправе
15. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са XIV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XIV редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 30.11.2017. године, а пошто није било,
Извод је стављен на изјашњавање.

Са 22 гласa ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са XIV редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 30.11.2017. године, без примједби.
АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
У свом излагању Начелник општине Ђорђе Милићевић је истакао слиједеће:
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•

Између двије сједнице Скупштине одржане су три јавне расправе по Нацрту буџета за 2018.
годину и то у Горњој Слатини, Обудовцу и завршна јавна расправа у Шамцу, те да је
задовољан са одзивом на јавним расправама у Обудовцу и Горњој Слатини, док то није случај
и са јавном расправом у Шамцу.Намјера кабинета начелника је да у наредној години буде
одржано што више јавних расправа како би ниво транспарентности у доношењу Буџета био на
знатно вишем нивоу у односу на претходни период.

•

Са данашњим даном потписани су уговори о кредитном задужењу у циљу реструктуирања
дуга са комерцијалоном банком у износу од 2.000.000 КМ и са Новом банком у вриједности од
3.000.000 КМ по каматаној стопи од 4,4 %, док износ од 500.000 КМ кредитног задужења од
стране Нове банке неће у овом моменту бити повучен, већ ће током наредне године бити
дефинисано када ће та средства бити повучена да нам не биу биле обрачунате камате првих
пар мјесеци наредне године.
Јуче и прекјуче дозначена су средства и од Комерцијалне банке и од Развојне банке и
закључно са данашњим даном измирили смо све доспјеле обавезе по основу емисије обвезница
и тај износ се већ налази на рачунима ИРБ-а и Grawe осигурања, док је остао дио један дио
физичких и правних лица њих око 30-ак на подручју општине Шамац, којима ће наредних
дана
такође бити измирене доспјеле обавезе по основу власништва над
обвезницама.Привредни субјекти и физичка лица су се у највећем дијелу одрекли права на
затезне камате, сем Симић Милана и Ћосић Ђуре.
До 25.12. текуће године отворен је јавни позив за пријаву за пријевремени откуп
обвезница.Преостали дио за откуп обвезница, негдје око 1.500.000 КМ, а тиче се и ИРБ-а и
Grawe осигурања и поменутих физичких лица и правних лица, рок је да се пријаве до 25.12., а
то за сада иде веома добро, тако да ће и овај дио посла бити завршен у овој години.

•

Прије неколико дана потписана су два споразума између општине Шамац и Министарства за
избјегла и расељена лица Владе Републике Српске, вриједности преко 42.000 КМ из
грантовских средстава која ће бити дозначена на рачун општине Шамац а односе се на
изградњу инфраструктуре у повратничким насељима , конкретно тиче се дома културе у
Гребницама, износ од 30.000 КМ, и жупне цркве у Хрватској Тишини у износу од 12.000
КМ.Ова средства ће бити почетком наредне године дозначена а почетком прољећа ће се
кренути са радовима на поменуим објектима.

•

Начелник је очекивао да ће до ове сједнице Скупштине општине бити одлучено везано за
два пројекта са којима је невладин сектор општине Шамац уз помоћ Службе за локални
економски развој аплицирао на јавни позив за додјелу средстава у области културе и спорта а
које се односе на ФК „Борац“ вриједности 10.000 КМ, СПКД „Просвјета“ Обудовац –
инфраструктурни пројекта вриједности 25.000 КМ и КУД Црквина, износ око 4.000 КМ.

•

Одржан је већ традиционални 9. Сајам меда , прехрамбених и традиционалних производа у
Шамцу.Ове године је био знатно већи број излагача, њих 74.Ове године је излагачима
прехрамбених производа дат много већи простор, те смо по први пут имали 7 – 8 еминентних
излагача из Републике Српске.

•

У овом периоду одржани су и избори за савјете мјесних заједница . Општинска изборна
комисија , у складу са Изборним законом, сазвала је све новоизабране чланове савјета мјесних
заједница на састанак, након чега су изабрани предсједници савјета мјесних заједница.
Начелник Општине и начелница Одјељења за општу управу су јуче имали састанак са
новоизабраним предсједницима савјета мјесних заједница на тему низа оперативних
активности које слиједе већ од почетка јануара слиједеће године.
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић дала је Информацију на дискусију.

Милан Симић истиче да није имао намјеру да се јавља али пошто је начелник општине поменуо
његово име и презиме морао је да се јави и пита начелника да ли су се ИРБ и Grawe осигурање одрекли
затезних камата?
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Слободан Сјенчић одговара да није био циљ да нашим власницима обвезница са подручја
општине Шамац одузмемо право на затезне камате, а што се тиче ИРБ-а и Grawe осигурања то су
институције и ИРБ се није одрекао затезних камата а Grawe осигурање се није усмено изјаснило.
Милан Симић пита шта је циљ да се публикују њих двојица – он и Ђуро Ћосић и да се износи да
се они нису одрекли затезне камате на коју имају право и шта представља 230 КМ колико му припада на
затезну камату наспрам 800.000 КМ укупних обвезница.
Начелник општине Ђорђе Милићевић је изјавио да је његов задатак да информише Скупштину
општине о свим активностима и да се труди да на свакој сједници СО да максималне информације са
којима располаже.Истакао је да његова намјера није ишла у правцу да на било који начин помиње било
чија имена у неком негативном смислу, али је његова дужност као начелника општине да информише о
процесу пријевременог откупа обвезница и начину на који је то урађено.Такође му је дужност да се
захвали свим привредницима на подручју општине Шамац којима су биле понуђене те обвезнице и које
су купили да би у том тренутку помогли Општини.Са свима је разговарано и јасно стављено до знања да
апсолутно по закону имају право на затезне камате, али су истовремено питани да ли су спремни да се
одрекну те затезне камате.Начелник је истакао да је поредити поједница и институцију као што је ИРБ је
крајње неозбиљно, те напоменуо да је ИРБ наплатио 2015. године затезне камате у вриједности од
505.000 КМ зато што претходна власт није редовно измиривала обавезе по основу емисије обвезница.
Ведран Ђурђевић (у име Клуба одборника СНСД-а) , везано за питање одрицања или
неодрицања затезних камата од стране Милана Симића, истиче „ да је то његово право и то је начелник
општине већ констатовао.Када су обвезнице пуштене у продају нико није морао да их купи, људи су
имали право да их купе а обвезница је хартија од вриједности која носи приход.Да ли ће се неко одрећи
или неће то је његово право.И ИРБ када се одрекао или се није одрекао камата у износу од 14.000, 15.000,
20.000 или 50.000 КМ, имајућу у виду износ затезних камата које је већ наплатио и они су се могли
одрећи.Дакле, не треба упирати прстом ни у кога, упирати прстом у човјека који је био начелник
Одјељења у овој општини и који је одборник СО за износ од 230 КМ није озбиљно.
Обзиром да је на прошлој сједници Скупштине општине повучен Приједлог одлуке о избору
најповољнијег понуђача и додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац Предузећу „Примус-агро“ Шамац, те да се Клуб одборника СНСД-а обраћао
кабинету Начелника општине по том питању, интересује ме у којој је фази тај поступак пошто су сви
поступци везано за издавање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске окончани, те
сматра да би требало окончати и поступак издавања у закуп преосталих парцела за које није донијета
одлука“.
Његово мишљење је да би постпак о давању у закуп тог земљишта требао бити поново проведен
у складу са одредбама Закона о управном поступку.Како о овоме није било ријечи у информацији о
активостима начелника између двије сједнице а у дневном реду није није предложена таква одлука,
интересује га у којој фази се налази тај поступак и да ли ће поступак издавања тог пољопривредног
земљишта бити поново проведен.
Начелник општине је изјавио да ће одговор добити у писаном облику.
Јово Недић потпредсједник СО и самостални одборник, је изјавио да након 31.01. 2017. године
када је овдје била веома јака дискусија, жели да се обрати у вези пресуде коју је добио везано за тужбу
Крсте Бајканопвић, жели да се обрати СНСД-у првенствено Ведрану Ђурђевић који је тада тражио да он
(Јово Недић) напусти сједницу Скупштине јер по њему он није одборник.Чудно му је било да један
правник тако нешто тражи јер сматра да вјероватно он не зна радити свој посао.Изјављује да је пресуда
дошла и да зато нема предсједника ДНС-а и пита „Да ли сам ја одборник или нисам?“Обраћајући се Клубу
одборника СНСД-а изјављује: „ узели сте на неким својим страницама СНСД-а и пишете о мени „куда с
Јогијем“.Ево Суд је донио пресуду.Пишете да ми је Општина дала неко ауто.Ја сам за вријеме власти
СНСД-а возио ауди А 6, два BMW-a, два фиата, пежоа, кедија.Ако сте све то мени купили онда ми је и
ова власт купила.Причали сте о неким преласцима, о неким папцима.Ја кад сам основао странку прије 23
године постојао је само СДС и Социјалистичка партија.Предсједник СС је била „село на чело“ Гордана
Видовић. Он је дошао о прешао у моју партију – ко је ту папак?.У мојој партији предсједник странке је
био Лазо Ђурђевић.Отишао је, несто.Ко је папак- он је био предсједник моје странке?Све то што сте
причали, ево Суд је о свему рекао.Причате народу да је Јоги оштетио Општину за 20.000 КМ.Ми смо
мала општина и народ зна ко шта једе, ко шта пије, ко је шта имао прије рата, ко шта има послије рата.Сви
знају да ја нисам оштетио ову општину за 13 милиона КМ већ је оштетила претходна власт.“
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Предсједница СО Николина Шкрбић подсјећа потпредсједника СО Јову Недић да је то о чему он
прича тема за актуелни час а не за ову тачку дневног реда.
Јово Недић наставља и каже“ „Тражим од ТВ Хит која је у јулу пренијела изјаву предсједника
ДНС-а да сам ја оштетио Општину за 25.000 КM, да је сада демантујемо.“
Ведран Ђурђевић (криви навод) Као прво, обраћајући се предсједници Скупштине општине
изјављује „да је срамота да се на овај начин дискустује у Скупштини општине а да Ви не
прекинете.Друго, када је у питању криви навод , одборничко питање Клуба одборника СНСД-а није било
да ли је неком мјесто у скупштинским клупама или није и ко је за шта оштетио Скупштину општине.То
како ја радим свој посао то ме могу људи моје струке критиковати.То уопште није битно шта о мени ко
од вас мисли.А ја ћу вас сад кратко провести да ви знате зашто СНСД сматра да Јово Недић мора да врати
дио накнада које је добио као потпредсједник Скупштине општине.Када је Крста Бајкановић први пут
тужио општину Шамац због незаконите смјене, уважавањем његовог тужбеног захтјева и поништавањем
одлуке која је донесена на СО Шамац када је Јово Недић именован за потпредсједника СО Шамац, по
члану 60. Закона о управним споровима Општина однoсно Скупштина општине Шамац била је у обавези
да проведе ту одлуку. И сада имате ситуцију да Јово Недић шест или седам мјесеци , није битно, добија
плату потпредсједника СО Шамац и да након шест или седам мјесеци Суд поништи одлуку којом је он
именован за потпредсједника СО Шамац.У таквом случају када се поништи одлука поништавају се сва
дејства одлуке која је она изазвала.Ако је Јови Недић поништена одлука о именовању за потпредсједника,
он је за период од 6 – 7 мјесеци који је био по становишту Суда незаконито потпредсјеник СО Шамац
имао право на одборничку накнаду а Крста Бајкановић који је био важећи потпредсједник СО Шамац
имао је право на функционерску плату.Значи, уопште није било питање да ли Јово Недић Јоги треба да
сједи у скупштинским клупама, ДНС му је уступио мандат и он има мандат који је добио од ДНС-а.У
питању је само тај вакум од 6 мјесеци за који је Суд својом пресудом утврдио да је незаконито именован
за потпредсједника.Та разлика од 6 мјесеци треба да буде враћена у Буџет општине Шамац, односно за тај
износ је оштећен Буџет општине Шамац.Сада након ове пресуде када је Суд одбио тужбени захтјев Крсте
Бајкановић, Јово Недић има право на потпредсједничку плату.Уколико та средства не буду враћена
Скупштини општине Шамац за тај износ је оштећен Буџет општине Шамац, зато што ћете доћи у
ситуацију да се двојици људи по основу потпредсједничке плате исплате накнаде.Онда се ту поставља
питање да је један од те двојице ту накнаду добијао без правног основа.И ми смо тражили да се тај износ
врати.
Што се тиче свих осталих навода о Лази Ђурђевићу и а-ла Лази Ђурђевићу, ко је шта имао, ко
шта није имао, то је стварно предсједнице неозбиљно да на Скупштини, гдје су у питању активности
начелника Општине, ми причамо о томе шта је радио СНСД на прошлој сједници или прије годину дана и
ко је давао изјаве у јулу мјесецу 2017. године за медије.И молим Вас да убудуће да неко вријеђа члана
Клуба одборника СНСД-а и да Ви то допуштате, то није наша срамота.Није битно што се ради о
потпредсједнику СО-е, о коме год да се ради, Ви морате прекинути.Ко шта пише по интернет порталима
то мене не занима.Шта се он има мени обраћати , то Ви у старту треба да прекидате.Молим Вас да због
дигинитета одборника убудуће таква понашања не толирешете.“
Јово Недић (реплика) изјавио „Ја спомињем имена предсједника својих странака а не приватно,
никога.И Лазо и Крста су били моји предсједници.“
ПредрагМаринковић наводи да је стварно било у циљу и интересу да ова Скупштина иде у
нормалном току и да пређемо на озбиљне теме , сам Начелник не би у свом излагању спомињао како се
неко одрекао обвезница а неко није.То је по њему било неумјесно и само је имало за циљ да провоцира и
да доведе до овакве атмосфере у Скупштини, те да је и он сам могао да изађе и каже када су 2008. године
неки одлазили ко се чега одрекао а ко није, али да не жели сада улазити у то.Такође истиче да је
предсједница СО допустила потпредсједнику да ово изнесе на о последњој тачци – одборничка питања,
да не би ни устајао, али је на овој тачци допустила и када је он све то завршио онда је реаговала. Везано
за произвке „дезертер“ и сл. истиче да његово учешће у рату има у Борачкој организацији, све гдје је био
кад је био, кад није и због чега.На крају, пита потпредсједника СО Јову Недић ко је његов актуелни
предсједнк тј. у којој је он странци и ко је његов предсједник.
Јово Недић изјављује „ја сам свој сам предсједник , ја сам самостални одборник.“
Предсједница Скупштине општине истиче да је г-дин Јово Недић на једној од претходних
сједница обавјестио ову Скупштину а и њу као предсједницу Скупштине да је он иступио из Клуба
одборника ДНС-а и да наступа као самостални одборник.Међутим, Клуб одборника ДНС-а још никад
није доставио нови састав њиховог клуба, те је замолила да то испоштују.
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Михајло Товирац замјера предсједници Скупштине општине што није одмах прекинула
дискусију Јове Недића.Такође истиче да је задовољан што се тиче обвезница а што се тиче тога ко се
одрекао а ко се није одрекао свог права, не би улазио у то, није срамота не одрећи се свога а и ко се
одрекао и тај има право, можда се одрекао јер можда има и превише, можда су превише узели од ове
општине.Замолио да се настави са радом јер има далеко важнијих тачака дневног реда данас.
Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 15 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 1 гласа УЗДРЖАН прихваћена је усмена
Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац.
Ведран Ђурђевић у име Клуба одборника СНСД-а затражио паузу, након чега је
услиједила је пауза у раду сједнице у трајању од 15 минута, почев од 10,50 часова.
АД – 3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018. годину
Предсједница СО упознала да нема одборника Маријана Туњић и Хрвоја Шимовић и да сједници
присуствује 20 одборника.
Начелник општине Ђорђе Милићевић је напоменуо да се Приједлог буџета не разликује
значајно у односу на Нацрт буџета за 2018. годину.Укупан износ буџета је остао исти тј. 7.724.000 КМ и
он је за 4% већи у односу на Буџет за 2017. годину и није упоредив са Ребалансом буџета за 2017.годину у
којем је садржано и кредитно задужење.
У оквиру буџетских средстава буџетски приходи износе 6.777.000 КМ, примици за
нефинансијску имовину 280.000 КМ, примици од задуживања су 600.000 КМ и остали примици су 67.000
КМ.Када је ријеч о буџетској потрошњи, буџетски расходи су 6.417.800 КМ и они су за 4 % мањи у
односу на буџет за 2017. годину, издаци за нефинансијску имовину су 757.800 КМ (они су измјењени у
односу на нацрт), издаци за отплату дугова су остали на истом нивоу 450.000 КМ и остали издаци 98.000
КМ.
Начелник је истакао да је овај Буџет реалан оквир онога што ћемо скупити и онога што ће се
потрошити у 2018. години и он је много реалнији у односу на Буџет за 2017. годину. Двије основне
карактеристике овог Буџета јесу да је у њему предвиђено значајно мање средстава за отплату дугова у
односу на 2017. годину, што је директна посљедица реструктуирања постојећег дуга. Претходним
буџетом је било планирано преко 1.700.000 КМ за отплату дугова, укључујући главницу и камату, а у
овом Буџету је то негдје око 700.000 КМ.Такође, карактеристика овог Буџета је да су предвиђена значајна
средства за капиталне инвестиције у односу на Буџет за 2017. годину, што нам је на неки начин директно
једним дијелом омогућило кредитно задужење за капиталне инвестицинје а с друге стране
реструктуирање постојећег дуга.
Када је у питању потрошачка страна овог Буџета, начелник је нагласио да су њиме предвиђени
подстицаји за пољопривреду у већем износу него Буџетом за 2017. годину и износе 110.000 КМ (буџетом
за 2017. годину било предвиђено 100.000 КМ).Везано за извршење Буџета за 2017. годину, Начелник је
истакао да ће од планираних средстава за пољопривреду у износу од 100.000 КМ бити и извршено
100.000 КМ а можда и 105.000 КМ у овој години.Овим Буџетом су такође предвиђени подстицаји за
привреду- за запошљавање у износу од 60.000 КМ и односи се на постојеће привреднике на подручју
општине Шамац, а ако се појави инвеститор који ће запослити већи број радника, у том случају ће
ребалансом Буџета бити предвиђен већи износ средстава за подстицај у запошљавању.
Приједлог буџета се разликује од Нацрта буџета у слиједећем:
- На потрошачкој јединици Начелник општине , ставка – подршка породицама са више дјеце
гдје су оба родитеља незапослена износ је повећан на 25.000 КМ и свака таква породица треба
да оствари једнократну новчану накнаду у износу од 100 КМ мјесечно.Наставља се са
пронаталитетном политиком у смислу подршке за прво, друго и треће дијете приликом рођења.;
- Грант – подршка функционисању Дома здравља на подручју општине Шамац , умјесто 48.000
КМ сада износи 60.000 КМ.
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Такође је предвиђен грант за формирање Центра за културу на подручју општине Шамац, а са
радом ће престати Туристичка организација Шамац.
Исто тако предвиђен је и грант за Добровољно ватрогасно друштво у Обудовцу, а на добром
смо путу да са општином Доњи Жабар потпишемо споразум о заједничком финансирању тог
варогасног друштва.

Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, детаљније је образложио које су разлике у
Приједлогу буџета у односу на Нацрт, те поновио да је буџетски оквир од 7.724.000 КМ остао исти, али
је на основу проведених јавних расправа и одређених сугестија Министарства за финансије Републике
Српске Нацрт буџета коригован.
Расходи за кориштење роба и услуга су смањени за 17.000 КМ а за тих 17.000 КМ увећана је
ставка – помоћи породицама са више дјеце гдје су родитељи незапослени и то са 20.000 КМ (у Нацрту)
повећана на 25.000 КМ.Такође је текући грант Дому здравља Шамац са 48.000 КМ повећан на 60.000 КМ.
Расходи по основу личних примања смањени су за 141.000 КМ и издаци по основу породиљског
одсуства смањени су за 19.000 КМ, тако да су укупна лична примања смањена за 160.000 КМ.Од тога је
повећана буџетска резерва за 80.000 КМ , издаци за прибављање зграда и објеката су повећани за 50.000
КМ и издаци за инвестиционо одржавање тих објеката, повећани су за 30.000 КМ, углавном се мисли на
комуналну инфраструктуру.
Такође је упознао да је Министарство финансија Републике Српске дало сагласност на Приједлог
буџета за 2018. годину.
Мирко Лукић, у својству предсједника Комисије за статут и прописе, упознао је са мишљењем
Комисије по Приједлогу одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018. годину као и по Приједлогу
одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2018. годину.Комисија предлаже измјену у члану 3. гдје
умјесто текста „ наредног дана“ треба да стоји текст „ осмог дана“. Такође, Комисија исто предлаже и
када је у питању Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2018. годину , гдје у члану 23.
умјесто текста „ наредног дана“ треба да стоји текст „ осмог дана“ .
Затим је наставио дискусију као одборник и изразио мишљење да у 2018. години можемо
очекивати стабилизацију Буџета, те да сматра да је пољопривреда наша шанса у будућности .
Предсједница Скупштине је истакла да је Клуб одборника СНСД-а уложио три амандмана на
Приједлог буџета општине Шамац за 2018. годину, који су умножени и достављени свим одборницима
пред почетак сједнице.
Милан Симић у име Клуба одборника СНСД-а прочитао је и образложио уложене амандмане
овог клуба, који гласе:
Амандман I
„ У приједлогу одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018. годину, у Табеларном
прегледу по економској, организацион ојми функционалној класификацији, који је саставни дио ове
одлуке, у Табели 5. Буџетска потрошња – организациона класификација:
На потрошачкој јединици Одјељење за привреду
Број потрошачке јединице 150
Економски код 414100 – Субвенције за раднике (запошљавање радника и набавка опреме)
Износ од 60.000 КМ увећати за 100.000 КМ и износи 160.000 КМ
Увећање извршити са:
Потрошачке јединице: Начелник општине
Број потршачке јединице 120
а) Економски код 416100 – Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина
Износ од 127.000 Км умањити за 20.000 КМ и износи 107.000 КМ
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б) Економски код 416100 – Буџетска резерва
Износ од 160.000 КМ умањити за 80.000 и износи 80.000 КМ
Образложење:
Клуб одборнбика СНСД-а подноси амандман I у циљу умањења расхода који се односе на општинску
управу у корист субвенција у области запошљавања радника и набавке опреме.
Разлози подношења овог амандм,ана су у чињеници да су у односу на буџет за 2017. годину и ребаланс
буџета за 2017. годину поједине буџетске позиције као што су: расходи за текуће одржавање, расходи по
основу путовања и смјештаја, расходи по основу утрошка енергије, буџетска резерва, издаци за
произведену сталну имовину итд, уприједлогу буџета за 2018. годину су увећани од 36% до неколико пута
а субвенције у овој области занемарљиво мало у односу на поменути период.
Простор за ово увећање је пронађен упоређујући усвојени нацрт буџета за 2018. годину и приједлог
буџета за 2018. годину гдје су констатоване одређене измјене тј. умањење код расхода за лична примања и
увећање буџетске резерве и издатака за произведену сталну имовину али не из разлога стварног умањења
расхода за лична примања него погрешног приказа расхода за лична примања у нацрту буџета за 2018.
годину.
Поред горе наведеног сматрамо да је износ за субвенције у овој области који је у приједлогу недовољно
стимулативан за послодавце а самим увећањем се одређује сасвим друга димензија приступа
проблематици у области запошљавања.
Амандман II
У приједлогу одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018. годину, у Табеларном прегледу
по економској, организацион ојми функционалној класификацији, који је саставни дио ове одлуке, у
Табели 5. Буџетска потрошња – организациона класификација:
На потрошачкој јединици Одјељење за привреду
Број потрошачке јединице 150
Економски код 414100 – Субвенције за јавним нефинансијским субјектима у области
пољопривреде (Подстицај у развоју пољопривреде)
Износ од 110.000 Км увећати за 50.000 Км и износи 160.000 КМ
Увећање извршити са:
Потрошачке јединице: Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице 140
а) Економски код 412200 – расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих
услуга
Износ од 140.000 КМ умањити за 20.000 КМ и износи 120.000 КМ
б) Економски код 412 900 КМ – Остали неквалификовани расходи
Износ од 80.000 КМ умањити за 30.000 КМ и износи 50.000 КМ
Образложење:
Клуб одборнииа СНСД-а подноси амандман II у циљу умањења расхода који се односе на општинску
управу у корист субвенција у области пољопривреде.
Разлози подношења овог амандмана су у чињеници да су у односу на буџет за 2017.годину и ребаланс
буџета за 2017. годину поједине буџетске позиције као што су: расходи за текуће одржавање, расходи по
основу путовања и смјештаја, расходи по основу утрошка енергије, издаци за произведену сталну имовину
итд., у приједлогу буџета за 2018. годину су увећани за 36% до неколико пута,
Простор је пронађен упоређујући усвојени нацрт буџета за 2018. годину и приједлог буџета за 2018.
годину гдје су констатоване одређене измјене тј. умањење код расхода за лична примања и увећање
буџетске резерве и издатака за произведену сталну имовину али не из разлога ставрног умањења расхода
за лична примања него погрешног приказа расхода за лична примања у нацртз буџета за 2018. годину.
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Поред горе наведеног сматрамо да треба додатно стимулисати оно што већ у некомобиму и квалитету
функционише а свима нам је познато да се у области пољопривреде налази још простора за развој а самим
тим и запошљавање.
Амандман III
У приједлогу одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018. годину, у Табеларном прегледу
по економској, организацион ојми функционалној класификацији, који је саставни дио ове одлуке, у
Табели 5. Буџетска потрошња – организациона класификација:
На потрошачкој јединици Остала буџетска потрошња
Број потрошачке јединице 190
Економски код 631900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (репрограм
доприноса, обавезе из пословања, субвенције, дознаке на име социјане заштите)
Износ од 59.000 КМ увећати за 120.000 КМ и износи 179.000 КМ
Увећање извршити са:
Потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Број потрошачке јединице 150
а) Економски код 511100 – Издаци за прибављање зграда и објеката
Износ од 433.000 КМ умањити за 100.000 Км и износи 333.000 КМ
б) Економски код 511120 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију у адаптацију зграда и
објеката
Износ од 80.000 КМ умањити за 20.000 КМ и износи 60.000 КМ
Образложење:
Клуб одборника СНСД-а подноси амандман у циљу умањења (умањење повећања) буџетске потреошње а
под претпоставком да ће се остварити буџетска средства у 2018. години.
Разлози подношења овог амандмана су у чињеници да су у односу на буџет за 2017. годину и ребаланс
буџета за 2017. годину поједине буџетске позиције као што су: расходи за текуће одржавање, расходи по
основу путовања и смјештаја, расходи по основу утрошка енергијер , буџетска резерва, издаци за
произведену сталну имовину итд, у приједлогу буџета за 2018. годину су увећани од 36% до неколико
пута.
Упоређујући усвојени нацрт буџета за 2018. годину и приједлог буџета за 2018. годину констатоване су
одређене измјене тј. умањење код расхода за лична примања и увећање буџетске резерве и издатака за
произведену сталну имовину али не из разлога стварног умањења расхода за лична примања него
погрешног приказа расхода за лична примања у нацрту буџета за 2018. годину.
Поред горе наведеног сматрамо да ће умањење наведених расхода и издатака а повећање издатака за
пренесене обавезе из ранијих година допринијети извјеснијем остварењу буџета за 2018. годину.“
Михајло Товирац истиче да му је драго што се коначно укида Туристичка организација али му је
жао два или три радника која ће остати без посла.Везано за пронаталитетну политику, похвално се изразио
о увођењу једнократне мјесечне помоћи породицама са више дјеце гдје су оба родитеља незапослена.Када
је у питању Приједлог буџета за 2018. годину, изјавио је да ће Независна странка др Михајло Товирац
подржати предложени буџет.
Велимир Андрић наводи да је ово реалан буџет и да су све виталне функције Општинске
административне службе заступљене.Овај буџет има и развојну компоненту иако не у оној мјери у којој
бисмо то жељели. Похвално је то што је грант за ЈУ Дом здравља Шамац повећан, што се уводи помоћ за
породице са четворо и више дјеце као и што се укида Туристичка организација.Сугерише да се у 2018.
години појача активност на наплати властитих прихода.На крају истиче да ће Клуб одборника НДП-а
подржати Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018. годину.
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Начелник Општине је изјавио да му је драго што је путем ових јавних расправа поготово у
области пољопривреде дошло до одређених нових идеја , имајући у виду покушај суфинансирања увођења
струје на одређеним парцелама.Кључне трасиране ствари о којима се говорило и о чему је доборник
Лукић говорио јесте стабилизација Буџета.Овај Буџет показује тенденцију стабилизације финансијског
стања и он није развојни , али показује да у односу на 2017. годину имамо искораке и у том дијелу смо
обезбједили један дио не само за стабилизацију већ и за одређене ситније капиталне инвестиције.
Кључна ствар такође су привреда и пољопривреда и мој правац и у 2017. години, коју сам са својим
кабинетом дефинисао као годину опстанка у правом смислу али и у тој години опстанка водили смо
рачуна а то ће и наредни дани до 31. децембра показати, у смислу исплате подстицаја за пољопривреду и у
смислу до сада исплаћених свих ових подстицаја за запошљавање, доношење новог правилника за
запошљавање радника.
Дакле упркос што је то била година опстанка на некакав начин успјели смо да за ове категорије које треба
подржавати у неком наредном периоду, обезбједимо финансијска средства и да исплатимо та финансијска
средства у 2017. години.И водићемо рачина о томе и када говоримо о пољопривреди гдје 100.000 КМ
предвиђено , извршићемо 100.000 КМ и преко 100.000 КМ до краја ове године за ову годину и наравно
спреман сам да разговарам током следеће године и о повећању овог износа у неком наредном периоду .
Када је ријеч о привреди 60.000 КМ за подстицај у привреди је дефинисано за постојеће привреднике и ту
нису дозвољени подстицаји за трговинску дјелатност. У случају да имамо озбиљнијег инвеститора, а све у
циљу реалнијег буџета, ову буџетску ставку ћемо у наредном периоду путем ребаланса буџета повећати.
Начелника радује да и од стране опозиције постоји констатација о позитивним привредним
трендовима.Везано за тачку дневног реда која је уврштена као допуна дневног реда, а пошто неће бити
присутан на тој тачци, жели да каже да је ријеч о инвестицији која није производна али није ни сама
бензинска, ријеч је објекту који ће запослити минимално 12 радника на површини од 3.500 m2, поново „у
рупи“ тј. на земљишту које није ни за што кориштено, и поново је принцип јасан „можеш купити земљу
уколико градиш и радиш“.У том дијелу имат ћемо, поред бензинске пумпе и угоститељски објекат и
имат ћемо смјештајне капацитете у одређеној мјери. Цијена тог земљишта је већа у односу на цијену по
којој је продато земљиште Бингу, јер је Бинго узео 14.000 m2 и запослит ће 40 и више радника, на
површини гдје је морао да постави 3000 шипова, што овај инвеститор не мора, па је због тога цијена
већа.Желим да кажем да ћемо и у наредној години максимално , првенествено се усмјерити на подстицаје
привреде и привлачење инвеститора, и будите сигурни да у том дијелу апсолутно неће бити проблем да
избројимо и 200.000 КМ у моменту доласка некога. За постојеће привреднике није занемарив износ од
4.000, 5.000 или 6.000 КМ, није то занемарљиво за куповину нове машине или за запошљавање, јер смо по
том основу имали 26 нових запослења у току 2017. године и дали подстицај по том питању.
Када је ријеч о укидању или престанку рада Туристичке организације, давали смо 60.000 КМ а по
основу боравишне таксе смо имали 2.500 КМ прихода.То није оправдано.Ако неко мисли да формирамо
Центар за културу на начин да то такође буде мјесто ухљебљења за 10-ак или 12 људи, то неће бити
тако.Водићемо рачуна о постојећим радницима и Центар за културу ће објединити све активности
дијелом спортске а највише културне активности и директор ће имати задатак да мора остварити одређен
дио прихода, не само по основу закупа већ и по основу комерцијалне дјелатности у тим објектима и у
Обудовцу и у Шамцу.То је задатак будућег директора, као што су и неки други директори добили своје
задатке.
Пронаталитетна политика је постојала за прво, друго и треће дијете.Не кажем ни да ће овај додатак
пронаталитетној политици довести до тога да зауставимо негативна демографска кретања, нису она само
на општини Шамац него и у цијелој јогоисточној Европи и Републици Српској, али је настојање да
задржимо оно што можемо, и да кључни сегмент ове политике буде и социјална политика са већом
тенденцијом у односу на претходни период, на начин да кажемо ово је заиста угрожена популација људи
и никакав изборни трик није јер смо у години која није изборна година увели подршку вантјелесној
оплодњи.Њу следеће године повећавамо а у међувремену одржавамо постојеће одлуке за прво, друго и
треће дијете и уводимо породице са четверо и више дјеце. Моја је намјера и жеља, уколико будемо имали
средстава јер ово су скромна буџетска средства, да у 2019. години поново направимо искорак у социјалној
политици , а зависно од оног што будемо реализовали у 2018. години.
Везано за уложене амандмане од стране Клуба одборника СНСД-а, Начелник је изјавио да због
реалности Буџета који се данас доноси амандман I у овом моменту није прихватљив.Такође, амандман II
и амандман III са становишта кабинета начелника нису прихватљиви.
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Милан Симић (реплика) наводи да су они једноставно примјетили разлику између нацрта и овог
приједлога Буџета и не вјерује да је плод јавних расправа тј. да је неко на јавној расправи сугерисао да се
расходи за лична примања у односу на Нацрт врате за 140.000 КМ а у односу на ребаланс 160.000
КМ.Сматра да се та разлика појавила због тога што једноставно није помножено 12 пута бруто плате за
све буџетске кориснике. Кад већ постоји та разлика од 140.000 КМ они предлажу да се тај износ
расподјели и дода, умјесто на увећање буџетске резерве и још неких позиција, у нешто корисно тј. у нешто
што је развојног карактера.
Начелниик Општине истиче да нико није рекао да је плод јавних расправа смањење ставке бруто
лична примања и апсолутно се не ради о неком погрешном рачунању.Као члан Предсједништва Савеза
општина и градова Републике Српске прекјуче је присуствовао сједници у Теслићу.Влада је током ове
године потписала колективни уговор са Синдикатом, а резултат тога је повећање коефицијената за плате
запослених у локалним управама.примјера ради, неко ко је имао коефицијент 8 сада има 8,6.Општина
Шамац има цијену рада 100 КМ и та цијена се није повећавала неколико година уназад.Општина Шамац је
једна од 21 општине од укупно 64 локалне заједнице у Републици Српској која је потписала уговор са
синдикатом наше Општинске управе.Остале 43 општине уопште нису потписале Колективни уговор.Као
резултат тога повећан је дио плата, иако је смањен број радникиа у Општинској управи.У Нацрту буџета
предложени износ за плате је резултат увођења у законске оквире 15 до 17 људи у Ватрогасној јединици
Шамац, јер ти људи нису имали сва законом дата права из радног односа као што је увећана накнада за
ноћни рад и у дане празника итд. и могли су сваког момента, а што су били и спремни, да туже и мене и
претходног начелника.Сада имају сва та права што је такође повећало једна дио издатака за плате.
Зашто је овдје смањено 160.000 КМ је кључно питање.И даље тврдимо да треба тих 160.000
КМ.Минисатрство финансија које је потписник споразума са Синдикатом, а требало је укључити и
локалне заједнице и трипаритетно разговарати да ли је могуће то реализовати, је искључило локалне
заједнице и да би се додворило синдикату потписало колективни уговор и онда спустило на локалне
заједнице да реализују нешто што пробија локалне буџете за плате, да би потом у сугестијама на
приједлог буџета рекли да се не може повећавати један дио плата. Кључно размишљање и дискусије на
сједници Предсједништва Савеза општина и градова РС је да ће то бити веома тешко постићи, а
Министарство и Влада Републике Српске имају потписану Реформску агенду која их обавезује да се не
планирају већи издаци за плате.Ми у односу на неки претходни период не повећавамо значајно плате,
имамо мањи број запослених радника али је дошло до повећанња због овога што сам већ рекао, тј. због
колелтивног уговора и ватрогасаца.С друге стране, и даље тврдимо да би добили ову сагласност
Министарства , Министарство финансија нам је сугерисало да смањимо плате.Ми смо прихватили то али
сам сигуран и желим данас да то овдје кажем да ово неће бити довољно, не зато што ћемо нове
запошљавати него ни са постојећим бројем радника неће бити могуће.Шта преостаје начелнику општине,
остаје могућност опет неке нове систематизације током идуће године и да смањује број радникаа очито је
да имамо вишак радника.Дефинитивно, тврдим да је у овом моменту добро прорачунато ових 160.000 КМ
уважили смо сугестије Министарства и учинит ћемо све у наредном периоду да смањимо потребу за тим
новцем, али сам сигуран да неће бити довољно.
Дискусије више није било и уложени амандмани од стране Клуба СНСД-а стављени су на
изјашњавање.
У току ове тачке стигли су одборници Велимир Андрић, Маријан Туњић и Хрвоје Шимовић, тако
да је приликом изјашњавања било присутно 23 одборника.
Амандман I

Одборници су се изјаснили са 8 гласова ЗА и 15 гласова ПРОТИВ, што значи да амандман
I на Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018.годину није прихваћен.
Амандман II
Одборници су се изјаснили са 8 гласова ЗА и 15 гласова ПРОТИВ, што значи да амандман
II на Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018.годину није прихваћен.
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Амандман III
Одборници су се изјаснили са 8 гласова ЗА и 15 гласова ПРОТИВ, што значи да амандман
III на Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2018.годину није прихваћен.
Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине
Шамац за 2018. подину, са приједлогом Комисије за статут и прописе да у члану 3. Приједлога одлуке
умјесто текста „ наредног дана“ треба да стоји текст „ осмог дана“.

Са 17 гласова ЗА и 6 гласова ПРОТИВ у предложеном тексту донијета је Одлука о
усвајању Буџета општине Шамац за 2018. годину, са измјеном у члану 3. гдје умјесто текста „
наредног дана“ стоји текст „ осмог дана“.

АД - 4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2018. годину
Уводно образложење дао је Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 17 гласова ЗА и 6 гласова ПРОТИВ донијета је Одлука о извршењу Буџета
општине Шамац за 2018. годину, са измјеном у члану 23. гдје умјесто текста „ наредног дана“
стоји текст „ осмог дана“ .
АД - 5. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2018. годину
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић дала је уводно образложење .
Дикусије није било и Приједлог програма рада дат је на изјашњавање.Изјашњавању нису
присуствовали Милан Симић и Благоје Симић.

Са 21 гласом ЗА у предложеном тексту донијет је Програм рада Скупштине општине
Шамац за 2018. годину.
АД- 6. Приједлог одлуке висини вриједности непокретности на територији општине
Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2018. години
( сједници поново присуствује Благоје Симић)
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, начелница Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Дискусије није било и приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука вриједности
непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на
непокретности у 2018. години.
АД - 7. Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Шамац у 2018. години
Уводно образложење дала Ведрана Михаљчић, начелниик Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.
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Са 22 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о утврђивању пореске стопе
за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у 2018. години.
Овом Одлуком утврђује се пореска стопа за опорезивање непокретности за 2018. годину на
територији општине Шамац износи 0,20%, а примјењиваће се на процјењену тржишну виједност
непокретне имовине.
Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна
дјелатност износи 0,10%.
АД - 8. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1m² корисне
површине стамбеног и пословног простора за 2017. годину на подручју општине Шамац
(Сједници поново присуствује одборник Милан Симић.)
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о утврђивању
просјечне, коначне грађевинске цијене 1m² корисне површине стамбеног и пословног простора за
2017. годину на подручју општине Шамац.
АД - 9. Приједлог одлуке о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског
земљиштан у својини општине Шамац
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, начелница Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Дискусије није било и приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о стављању у промет
неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине Шамац.
Овом Одлуком под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом
продаја неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац, које се налази у обухвату
градског грађевинског земљишта чије су границе дефинисане Одлуком о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник општине Шамац“, број: 21/17) и то:
Парцела к.ч.број 1105/139, класе остало неплодно земљиште, у површини од 3316m2 , уписаног у
Лист непокретности-препис број: 245/232 К.о. Шамац и земљишнокњижни уложак број: 58 СП Шамац, на
име Скупштине Општине Шамац као титулара права посједа и права својине са дијелом 1/1.
Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске струке и износи 27 КМ/M2 (словима:двадесетседамконвертибилнихмарака),
односно 89.532,00КМ (словима:осамдесетдеветхиљадапетстотридесетдвијеконвертибилнемарке ).
АД -10. Приједлог одлуке о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на
подручју општине Шамац
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске
послове.
Дискусије није било и Приједлог одлуке је дат на изјашњавање.

Са 18 гласа ЗА и 5 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту донијета је Одлука о јавном
превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Шамац.
АД- 11. Приједлог одлуке о приједлогу мреже основних школа и уписних подручја основних
школа на подручју општине Шамац
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.
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Дискусије није било и предсједница Скупштине ставила је Приједлог одлуке на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о приједлогу
мреже основних школа и уписних подручја основних школа на подручју општине Шамац.
АД- 12. Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за 2018. годину
Уводно образложење дала је Драгица Боројевић, в.д. директор ЈУ Народна библиотека Шамац.
Дискусије није било и Програм рада је стављен на изјашњавање. Изјашњавању није присуствовао
Симо Варадиновић.

Са 22 гласа ЗА дата је сагласност на Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за
2018. годину.
АД- 13. Информација о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине
Шамац
Уводно образложење дала је Лепа Тривић, начелница Одјељења за општу управу.
Дискусије није било и предсједница Скупштине ставила је Информацију на изјашњавање.
Сједници поново присуствује одборник Симо Варадиновић.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о раду и функционисању
мјесних заједница на подручју општине Шамац.
АД- 14. Избор и именовања
а) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна
школа „Србија“ Црквина
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовање информисао да је
Комисија на 13. сједници одржаној 21.12.2017. године утврдила Приједлог рјешења о престанку мандата
члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Србија“ Црквина, обзиром да је досадашњи члан
овог добора Игор Маринковић поднио оставку.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА у предложеном тексту донијето је Рјешење о престанку мандата члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Србија“ Црквина.
Доношењем овог Рјешења, Игору Маринковић из Горње Црквине престаје мандат члана
Школског одбора Јавне установе Основне школе ''Србија'' Црквина , као представника локалне
заједнице дана 22.12.2017. године, због подношења оставке.
б) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
„Србија“ Црквина у име јединице локалне самоуправе
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовање информисао да је
Комисија на 13. сједници одржаној 21.12.2017. године утврдила Приједлог рјешења о избору члана
Школског одбора Јавне установе Основна школа „Србија“ Црквина у име јединице локалне самоуправе.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.
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Са 17 гласова ЗА и 6 гласова ПРОТИВ у предложеном тексту донијето је Рјешење о
избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Србија“ Црквина у име јединице
локалне самоуправе.
Овим Рјешењем Станислав Ђурић из Горње Црквине, изабран је за члана Школског одбора Јавне
установе Основна школа ''Србија'' Црквина у име јединице локалне самоуправе, на период трајања
мандата Школског одбора.
АД-15. Актуелни час
Ведран Ђурђевић је у оквиру тачке 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду
између двије сједнице поставио усмено питање које гласи:
„ Обзиром да је на прошлој сједници Скупштине општине повучен Приједлог одлуке о избору
најповољнијег понуђача и додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац Предузећу „Примус-агро“ Шамац, те да се Клуб одборника СНСД-а обраћао
кабинету Начелника општине по том питању, интересује ме у којој је фази тај поступак пошто су сви
поступци везано за издавање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске окончани,
те сматра да би требало окончати и поступак издавања у закуп преосталих парцела за које није донијета
одлука.“
Сједница је завршила са радом у 12,30 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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