РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 2/18
Датум 23.02.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XVII СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ,ОДРЖАНЕ 23.02.2018. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-2/18 од 15.02.2018. 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 24 одборника, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

o

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 а да је одборник Предраг Маринковић оправдано одсутан због болести.
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, Милкица Гарић, замјеник јавног правобраниоца Републике Српске – Сједиште замјеника у
Добоју, и Даринко Јефрермовић, самостални стручни сарадник за правне послове у Служби начелника
општине.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Мира Лујић, новинар
РТРС – Дописништво Шамац, Ангелина Васовић-Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, новинар ТВ БН и
Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у Служби начелника општине
Шамац.
Сједницу је отворила и истој предсједава
предсједница Скупштине општине Николина
Шкрбић,која је поздравила присутне, захвалила се на одзиву, предложила дневни ред по сазивнику за
XVII сједницу и исти прочитала а затим упитала да ли има приједлога за измјену и допну предложеног
дневног реда.
Замјеник Начелника општине Ђуро Ивановић је предлажио да се тачка 2. Информација о
активностима Начелника општине у периоду између двије сједнице Скупштине општине, скине с дневног
реда обзиром да начелник не присуствује данашњој сједници, а да се у дневни ред уврсте као тачка 2. и
тачка 3. :
Приједлог одлуке о давању сагласности на споразумни раскид уговора о продаји са
„Бадер“ д.о.о. Шамац
Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Анекса I Уговора о закупу
пословних просторија број 01-122-620/14 од 06.10.2014. године између Општине Шамац
и „Бадер“ д.о.о. Шамац
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
предложила је да се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за израду
Урбанистичког плана Шамац 2018-2033.
Предсједница Скупштине је предложила да се прихвати приједлог замјеника начелника општине
да се тачка 2. скине с дневног реда а затим исти ставила на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА прихваћен је приједлог да се тачка 2. Информација о активностима
Начелника општине у периоду између двије сједнице Скупштине општине Шамац скине с
дневног реда.
Предсједница Скупштине је ставила на изјашњавање приједлог замјеника начелника општине да
се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке о давању сагласности на споразумни раскид уговора о продаји
са „Бадер“ д.о.о. Шамац, и уколико се прихвати да то буде тачка 2.

Са 24 гласа ЗА прихваћено је да се у двени ред уврсти Приједлог одлуке о давању
сагласности на споразумни раскид уговора о продаји са „Бадер“ д.о.о. Шамац.
Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање приједлог да се у дневни ред уврсти
Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Анекса I Уговора о закупу пословних просторија
број 01-122-620/14 од 06.10.2014. године између Општине Шамац и „Бадер“ д.о.о. Шамац., и уколико се
прихвати да то буде тачка 3.
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Са 24 гласа ЗА прихваћено је да се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке о давању
сагласности на закључење Анекса I Уговора о закупу пословних просторија број 01-122-620/14 од
06.10.2014. године између Општине Шамац и „Бадер“ д.о.о. Шамац.
Предсједница Скупштине је ставила на изјашњавање приједлог начелнице Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове да се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке о именовању Савјета
плана за израду Урбанистичког плана Шамац 2018-2033 и уколико се прихвати да то буде тачка 4.

Са 21 гласом ЗА и 3 гласа ПРОТИВ прихваћено је да се у дневни ред уврсти Приједлог
одлуке о именовању Савјета плана за израду Урбанистичког плана Шамац 2018-2033.
Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање приједлог дневног реда по Сазивнику са XVII
редовну сједницу са већ прихваћенoм измјеном и допунама 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 XVI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Приједлог одлуке о давању сагласности на споразумни раскид уговора о продаји са
„Бадер“ д.о.о. Шамац
3. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Анекса I Уговора о закупу
пословних просторија број 01-122-620/14 од 06.10.2014. године између Општине Шамац
и „Бадер“ д.о.о. Шамац
4. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за израду Урбанистичког плана Шамац
2018-2033
5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о наградама и признањима Општине
Шамац
6. Приједлог програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и
улица на територији општине Шамац у 2018. години
7. Приједлог програма и календара културних активности у 2018. години
8. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске сједиште замјеника у Добоју
за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. године – Општина Шамац
9. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2017. години
10. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2017. год.
11. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.0131.12.2017. године
12. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ
''Апотека'' Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању три члана Управног одбора ЈЗУ ''Апотека'' Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности предсједника и члана Комисије за
спровођење Кодекса понашања
г) Приједлог рјешења о избору предсједника и члана Комисије за
спровођење Кодекса понашања
д) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Комисије за избор и именовање
ђ) Приједлог рјешења о избору члана Комисије за избор и именовање
13. Актуелни час
Прије преласка на утврђени дневни рд, предсједница Скупштине Николина Шкрбић је упознала
одборнике да је Клуб одборника Народног демократског покрета доставио писмено обавјештење да је
замјеник предсједника њиховог Клуба одборника г-ђа Анка Тутњевић, умјесто Љубише Станишић, који је
до сада био замјеник предјседника Клуба одборника НДП-а.
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АД – 1. Извод из записника са XVI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XVI редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 30.01.2018. године, а пошто није било,
Извод из записника је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласa ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са XVI редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 30.01.2018. године, без примједби.

АД – 2. Приједлог одлуке о давању сагласности на споразумни раскид уговора о продаји са
„Бадер“ д.о.о. Шамац
Уводно образложење по Приједлогу ове одлуке дао је Даринко Јефремовић, самостални стручни
сарадник за правне послове у Служби начелника општине.Он је уједно дао и образложење по Пријелогу
одлуке под тачком 3.
Ведран Ђурђевић наводи да ће Клуб одборника СНСД-а подржати ову одлуку јер сматрају да
Општина стиче бенефит, како је излагач навео у уводном излагању.Он сматра да у члану 2., обзиром да
ми доносимо одлуку а да ће код нотара уговор бити раскинут, да у поменутом члану не користи термин
„компензације“ већ да се наведе да су уговорне стране сагласне да износ исплаћен на име купопродајне
цијене цијене задржи продавац Општина Шамац.Нема потребе да се због овога мијења одлука али када се
буде уговор сачињавао код нотара да се то угради.
Даринко Јефремовић наводи да , колико је он упознат, када се буде сачињавао уговор ми
највјероватније нећемо моћи ни задржати ту купопродајну цијену, него ћемо морати њима уплатити а да
би они нама испатили ту обавезу, због трезорског пословања, тако да не зна да ли ћемо упште моћи ићи
на варијанту коју предлаже одборник Ђурђевић.Термин компензације је кориштен из разлога јер је у
питању како ћемо технички то моћи извести.
Михајло Товирац Истиче да одборници са приједлозима аката на 5 минута прије почетка сједнице
Скупштине можда нису у ситуацији да најбоље процијене, али сматра да ако се неки дугови могу
наплатити да је то добра ствар и он ће у сваком случају подржати Приједлог ове одлуке. Једино га
интересује шта је било са радницима, јер зна да је било обустава рада и да се радило о томе да ли ће људи
остати без посла, а неки су и остали без посла.
Љубиша Станишић Изражава задовољство што је на неки начин расплетен „гордијев чвор“ а
примјетио је да је чак и опозиција задовољна оваквим расплетом догађаја.Позива колеге одборнике да
подрже и да дају свој глас за доношење ове одлуке, из разлога што предложеним анексом уговора стичемо
могућност да у случају поновног неплаћања закупа од стране „Бадер“-а можемо раскинути уговор и
тражити средства. Поред тога, добро је што враћамо ту парцелу од неких 8.000 м2 и власништво Општине
и наравно наплаћујемо постојећа дуговања које је „Бадер“ дужи низ година дуговао Општини.
Ведран Ђурђевић (криви навод) : Желим да исправим криви навод колеге Станишића пошто је
реако да смо ми задовољни.Прво, оно што ја не причам и не бих причао на глас, ја не знам да ли сте Ви у
току да је пред Окружним привредним судом у току претходни поступак за утврђивање разлога за
отварање стечајног поступка над фирмом „Бадер“.Оно што би нам се могло десити у догледно вријеме и
што ја не прижељкујем да се деси и зато је можда и боље да се иде раније с тим па како прође,али је
чињеница да неко нама сад врати тих 50.000 КМ на име нечега, то би било оштећење осталих повјерилаца,
кад би се покренуо стечајни поступак. Како кажу, од два зла мораш упознати оба и изабрати мање
зло.Дакле, криви навод је да ми нисмо задовољни, већ само гласамо за ово зато што нам је у сваком
случају боље да ово урадимо и да добијемо да прође неки рок па тражити поништење ове одлуке, већ да не
добијемо ништа и да нам остану дужни 50.000 КМ.
Мирко Лукић изјавио да ће Клуб одборника СДС-а подржати Приједлог ове одлуке, као и
Приједлог одлуке под тачком 3. која се такође односи на „Бадер“.Сматра да је раскид уговора добро
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ријешење и да у Анексу уговора треба разријешити питање имовине.Замолио је да се убудуће приједлози
одлука овакве важности не достављају по хитном поступку како би Комисија за статут и прописе могла
дати своје мишљење.
Дискусије више није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука
сагласности на споразумни раскид уговора о продаји са „Бадер“ д.о.о. Шамац.

о давању

Овом Одлуком Скупштина општине Шамац даје сагласност на споразумни раскид уговора о
продаји овјерен од стране нотара Савић Милоша из Шамца, ОПУ број 1180/2011 од 15.12.2011. године, а
који уговор се односи на продају непокретности означене као к.ч. број 1203/3 уписана у Посједовни лист
број 245/169 к.о. Шамац, што се по старом катастарском операту односи на парцелу означену као к.ч. број
225/3 из земљишнокњижног улошка број 281 к.о. СП Шамац, површине 3819m2, која некретнина се у
јавним евиденцијама води као власништво и посјед Општине Шамац са дијелом 1/1.
АД – 3. Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Анекса I Уговора о закупу
пословних просторија број 01-122-620/14 од 06.10.2014. године између Општине Шам и „Бадер“ д.о.о.
Шамац
Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о давању сагласности
на закључење Анекса I Уговора о закупу пословних просторија број 01-122-620/14 од 06.10.2014.
године између Општине Шам и „Бадер“ д.о.о. Шамац.
АД – 4. Приједлог одлуке о именовању Савјета плана за израду Урбанистичког плана
Шамац 2018-2033
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
дала је уводно образложење.
Након краће дискусије Ведрана Ђурђевић и Велимира Андрић, Приједлог одлуке стављен је на
изјашњавање.

Са 15 гласова ЗА, 5 гласова ПРОТИВ и 4 гласа УЗДРЖАН
у предложеном тексту
донијета је Одлука о именовању Савјета плана за израду Урбанистичког плана Шамац 2018-2033.
Овом Одлуком именује се Савјет плана за израду Урбанистичког плана Шамац 2018-2033 у
саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Комљен Бијелић, дипл.инж.грађ - предсједник Савјета плана,
Мр Перица Крстановић, дипл.инж.елект. - члан,
Цвијетин Савић, инж.грађ. - члан,
Саша Божић, дипл.инж.пољ.- члан,
Горан Никић, дипл.географ - члан,
Михајло Ђурђевић, инж.елект.- члан,
Петар Петровић, дипл.инж.маш. - члан,
Бојана Марковић, мастер инж.саоб. - члан,
Слободан Сјенчић, дипл.екон. - члан,
Светозар Евђић, дипл.инж.пољ. - члан,
Мр Предраг Недић, дипл.екон.- члан,
Стево Лукић, мастер инж.елект. - члан,
Слободан Стојић, дипл.правник - члан,
Лепа Тривић, дипл.правник - члан,
Наташа Дакановић, дипл.инж.саоб – члан,
Боро Богдановић, проф.општенародне одбране – члан,
Митар Милаковић, геометар – члан.
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АД - 5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о наградама и признањима
Општине Шамац
У име предлагача уводно образложење дао је замјеник начелника општине Ђуро Ивановић.
Мирко Лукић, предсједник Комисије за статут и прописе, изнио је мишљење Комисије која је на
сједници од 20.02.2018. године размотрила Приједлог ове одлуке и која је констатовала да је исти у
складу са позитивним законским прописима ,с тим што предлаже да се у члану 1. алинја 2. мијења и
гласи:
„- за уживање угледа узорног грађанина, односно узорног правног лица, јавне установе, удружења
грађана и других организација.“
Замјеник начелника општине Ђуро Ивановић се у име предлагача изјаснио да прихвата приједлог
Комисије за измјену у члану 1. алинеја 2.
Дискусије више није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) донијета је Одлука о измјенама Одлуке о наградама и
признањима Општине Шамац, са измјеном у члану 1. алинеја 2.која гласи:
„-за уживање угледа узорног грађанина, односно узорног правног лица, јавне установе,
удружења грађана и других организација.“
АД - 6. Приједлог програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних
путева и улица на територији општине Шамац у 2018. години
Уводно образложење дала је начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Ведрана Михаљчић.
Милан Симић (у име Клуба одборника СНСД-а) Наводи да нема неких посебних примједби на
Приједлог програма осим што није баш децидно наведено остало финансирање, јер овдје се предвиђа
углавном финансирање из Буџета.Колико он зна, за ову годину је предвиђено из ИФАД програма за
финансирање пројеката пољопривреде, односно Фонда за развој пољопривреде неких 200.000 КМ до
250.000 КМ је одобрено овој Општини.Било је неких прича по мјесним заједницама према информацијама
од предсједника мјесних заједница да ће одређени путни правци бити финансирани из тих извора
средстава, као што јефинансирано асфалтирање пута Обудовац 2 – Пелагићево из средстава ИФАД
програма.Овдје се то не спомиње а он је очекивао да ће се, као што је већ раније било говора, из тих
средстава и дијелом учешћа Општине асфалтирати дио пута Баткуша-Брвник у дужини око 800 m , и дио
пута Баткуша-Доња Слатина, гдје би између осталог било и учешће грађана, поготово ови правци гдје се
очекује неко посебно учешће грађана јер мало је кућа односно становника у том дијелу, а тај пут спаја
двије општине, чак и два ентитета и двије-три мјесне заједнице.Моли да му неко објасни да ли је тај извор
средстава обезбјеђен и хоће ли ићи ти правци из тих извора средстава.
Ведрана Михаљчић: Сматра да одборник Милан Симић ни послије толико проведених годиа у
Општинској управи и одборничкој клупи не разумије овај Програм. Ово је Програм одржавања и
изградње локалних путева који се финансира из Буџета општине Шамац и оно што је извјесно и сигурно
да ће се радити.То што је планирано за ИФАД програм, планирано је за јавне позиве на којима ће општина
Шамац учествовати у току ове године за финансирање таквих пројеката.С обзиром да су за неке пројекте
тек послате пријаве а за неке нису још ни расписани јавни позиви, ми данас не можемо разговарати о
таквој врсти пројеката и о таквој врсти инвестиција.
Милан Симић (реплика) изјављује „да је крајње неучтиво, безобразно, некултурно понашање
начелнице и ово није први пута,а он врло добро зна о чему се ради“.Истиче да је рекао да је задовољан са
Приједлогом програма а затим је питао је ли извјесно и да ли су обезбјеђена средства и имали шансе да се
обезбједе.Колико он зна средства су обезбјеђена. Замољава начелницу Одјељења за просторно уређење и
стамбено комуналне послове да им се убудуће обраћа као одборницима у овој Скупштини, јер да ово
стварно нема смисла.Наводи да он зна њене родитеље који су врло коректни и културни људи и пита
„зашто Вас нису васпитали?“
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Предсједниа Скупштине : замољава да се не говори о приватним стварима, те подсјећа одборника
Симића да је начелница Одјељења одговарала одборнику и није помињала приватне ствари.
Ведран Ђурђевић: Обраћајући се предсједници Скупштине општине наводи „ да је он због оваквих
ствари поднио остваку на мјесто предсједника Комисије за праћење провођења Кодекса понашања
одборника.Ви знате ко сазива ову Скупштину, људи који дођу са стране они су нама гости. Ја 100-ти пут
указујем и 100-ти пут Вас молим да заштитите углед одборника, зато што нема смисла од кога год је
дошло, да је дошло и од другог одборника и Ви морате обратити пажњу и немојте да се улази у стручне
референце колеге Милана Симића, човјека који има стручне референце због својих година.
Предсједница СО прекида дискусију одборника Ђурђевића са образложењем да то није тачка
дневног реда Појашњава да је г-ђица Ведрана Михаљчић рекла да г-дин Милан Симић, уважени
одборник, није добро разумио зато што се ради о двије различите информације и два различита програма.
Г-дин Симић је изашао и на јако ружан начин се обратио г-ђици Ведрани Михаљчић при том спомињући
њене родитеље. Г-ђица Ведрана Михаљчић ни у једном моменту није поменула углед било кога из
породице г-дина Симића, а да јесте она би је прекинула.Има право свако да се чуди и да објасни о чему
се ради.
Обраћајући се одборнику Ведрану Ђурђевић, предсједница је изјавила „имали сте прилику као
предсједник Комисије за праћење провођења Кодекса понашања одборника да сазовете сада Комисију и
да расправљате о томе.Нисте хтјели, дали сте оставку за што сте вјероватно имали разлоге.“ Данас би
требало именовати новог члана и предсједника ове Комисије након чега , Комисија ако буде сматрала да
треба да се састане и разматрају око овога они ће то и урадити.
Ведран Ђурђевић (криви навод): Наводи да је колега Симић о родитељима начелнице Одјељења
причао у суперлативу.
Предсједница СО: Нема право нико да прича о ничијим родитељима, ово је Скупштина.
Велимир Андрић : У име Клуба одборника НДП-а молим да се држимо тачке дневног реда, иако
се морам само кратко освнути, јер мислим да г-ђица Ведрана Михаљчић у свом коментару није на такав
начин и у тој мјери да тако кажем прозвала г.дина Симића и да његова дискусија није била ни мало
пријатна.Али што се тиче Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и
улица добили сте одговор. Г-дин Симић је био начелник Одјељења и требали бисте знати, били су неки
програми у оквиру вашег одјељења, да се такви програми планирају, да ли ће они бити реализовани или
не зависи од момента расписивања јавног позива, квалитета пројеката које Општинска управа која је
носилац тих пројеката буде предложила међународним организацијама и другим вишим институцијама
власти, и сасвим је можда разумљиво да они у овом моменту нису у овом Програму, али да је извјесно, о
чему смо у више наврата упознати од стране Начелника, да ће барем један дио тих пројеката па и тај пут
између Баткуше и Брвника бити реализован у 2018. години.Могуће је да ће то бити крај 2018. или почетак
2019. године, не зависи све од Општине. Знамо да је пут Обудовац 2 – Пелагићево требао бити урађен
2017. године.Зато је сасвим размљиво да то није у овом Програму и Ви бисте требали знати то да
разумијете.Знате да постоји намјера, постоје јавни позиви, да ли ће се они реализовати а вјерујемо да хоће,
али постоје добра пракса и добра искуства.Зато мислим да Ваше питање није било у реду.Имате право као
одборник да то питате и добили сте одговор.
Љубиша Станишић : Као члан Комисије за провођење Кодекса понашања ћу да испарвим криви
навод колеге Ђурђевића.Комисија није Комисија за праћење него за провођење Кодекса понашања.
Предсједница Скупштине опомиње да то није тачка дневног реда.
Љубиша Станишић наставља: Значи , прво морамо провести тај Кодекс понашања а онда касније
можемо, ево ја предлажем да оснујемо неку Комисију за праћење, али кад спроведемо тај Кодекс.као члан
комисије за спровођење Кодекса понашања морам се осврнути на дискусију колеге Симића. Колега
Симићу, ја нећу улазити у Ваше стручне референтности већ ћу се само осврнути са политичког аспекта.Ви
сте дуго година у политици, не могу да схватим да не можете поднијети да неко доводи у питање Вашу
компетентност ...
Предсједница Скупштине прекида дискусију одборника Станишића и понавља да то није тачка
дневног реда, када се Комисија сазове и када заузме став онда може информисати о ставу Комисије.
Милан Симић (реплика): Мислим да је стварно некоректно, поготово од стране млађих одборника
и чланова Кабинета.Ако сам ја учтиво питао „има ли шанси да се ти радови изврше у току ове године, с
обзиром да имам сазнања да су та средства одобрена а нема их у Програму?“, Ви постављате питање моје
стручности и искуства последњих година у Општинској управи.Ви нисте одговорили на то него сте на
моје питање одговорили са дозом понижавања, омаловажавања, вријеђања итд.Разлог моје реакције је Ваш
начин одговарања на моје питање.Зашто свако наше питање вас вријеђа?
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Предсједница СО прекида дискусију одборника Милана Симића, наводећи да на актуелном часи
можео томе причати, сада је друга тачка дневног реда и замолила га да се врати на своје мјесто.
Михајло Товирац: Драго ми је што је разјашњено ово што је колега Симић питао, шта је
предвиђено а шта није.Независна странка др Михајло Товирац ће подржати Програм али би хтио да каже
„ми одборници без обзира на нашу стручну спрему имамо право да не знамо, имамо право да питамо све
што нас интересује, али то није разлог да нам се „спусти“ а она је то полијепо женски урадила.Колега
Симић је такав човјек и не воли да га неко погађа по танкој жици.
Предсједница СО упозорава одборника Товирца да се држи тачке дневног реда.
Михајло Товирац наставља: значи, ја имам право да питам у вези материјала, колега одборник је
питао у вези материјала али је на неки начин повријеђен, да ли је требао бити толико повријеђен или не, ја
мислим да је он повријеђен, и ја бих био повријеђен за нешто друго али не за ово.
Ђуро Ивановић, замјеник начелника општине:Сматра да је материјал урађен децидно и
квалитетно.Када су у питању пројекти па и овај пројекат о којем г-дин Симић говори, улажу се напори и
највјероватније ће доћи до реализације тог пројекта пута Брвник – Баткуша.Такође, из тог извора
финанирања предвиђена је електрификација неких пољопривредних газдинстава.Нас ће највише радовати
ако успијемо реализовати пројекте са неким од ресорних министарстава, као што су депонија на Јеласу и
пут у Доњем Хсићу.Вјероватно ће бити још пројеката који не могу ићи у овом тренутку и нада се да ће
убудуће сви заједно далеко више енергије користити за нешто што је актуелна проблематика, него на
лична препуцавања.
Истакао је да очекује да ускоро на овој Скупштини буде усвојен капитални буџет за наредни
период.
Дикусије више није било и Приједлог програма дат је на изјашњавање.

Са 19 гласова ЗА и 5 гласова ПРОТИВ у предложеном тексту донијет је Програм
одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији
општине Шамац у 2018. години.
АД- 7. Приједлог програма календара и културних активности у 2018. години
Овој тачци дневног реда није присуствовала предсједница СО Николина Шкрбић а сједници је
предсједавао потпредсједник Скупштине општине Јово Недић.
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.
Мирко Лукић наводи да је драмска секција у Обудовцу била међу првих пет у Републици
Српској.Ње више нема и сматра да би требало више акценат ставити на област културе.С тим у вези
сматра да у Приједлогу програма и културних активности треба да има више манифестација које су
везане за област културе.
Приједлог програма и календара је дат на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно)
културних активности у 2018. години.

у предложеном тексту донијет је Програм календара и

АД - 8. Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске сједиште замјеника у
Добоју за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. године – Општина Шамац
Од ове тачке сједници поново предсједава предсједниц а Скупштине општине Николина Шкрбић.
Уводно образложење дала је Милкица Гарић, замјеник правобраниоца Републике Српске,
Сједиште у Добоју.
Михајло Товирац :Желим да изразим незадовољство спорошћум суда и администрације суда која
изгледа очито да не може да уради оне обичне ствари које се могу урадити за 5 минута у односу на
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милионске ствари.Ја разумијем да је НБС група , то су велика средства .Из свог личног примјера жели да
обавјести г-ђу Гарић да је он био кандидат за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац у прошлом мандату док
је био други директор и да су четири године прошле а да за то вријеме није ријешено.Ако се један конкурс
не може ријешити за годину дана , онда вас питам какво је то судство.Ја лично као одборник имам слабо
повјерење у судство и мислим да се на судство врши притисак са свих могућих страна , и ви нисте уопште
независни као што се представљате. Независна странка др Михајло Товирац неће подржати ову
Информацију.
Мирко Лукић : Ова Информација је свеобухватна и конкретна тако да се стварно може видјети
слика свих активности које се пред разним судовима воде када се Општина Шамац појављује као
тужилац и као тужена.Оно што ме забрињава јесте управо предмет на коме је потенцирао и замјеник
Правобраниоца а то је предмет са НБС ГРУП. Немам ништа против што је извршен раскид уговора и што
је донесена таква пресуда, али мислим да онај ко је то радио није гледао шта ће се десити послије тог
раскида, јер је Општина послије тог раскида добила тужбени захтјев вриједан 1,5 милона КМ, ако није и
више.Ја не знам да ли све оно тамо вриједи 1,5 милиона КМ.То ће се правно окончати и замјеница
правобраниоца је сама рекла да ћемо бити дужни..Али ако је тужбени захтјев толики сигурно нећемо бити
дужни 30.000 КМ.
Ведран Ђурђевић : Клуб одборника СНСД-а ће подржати ову Информацију.Када је у питању
извјештај о раду Правобранилаштва нема критика на рад Правобранилаштва јер је судство споро.То су
двије одвојене полуге власти и замјеник правобраниоца не може утицати на то колико ће дуго трајати
судски поступак. Када је у питању однос са локалном влашћу и пресудама које се доносе против СО
Шамац, ја намјерно нисам хтио да потенцирам спор са НБС ГРУП, али пошто је колега Мирко Лукић
поменуо да треба да се пази на одредбе уговора како послије Општина не би имала негативне посљедице,
жели да каже да он сматра да тај уговор када је прављен да је требало пуно више водити мрачуна о
садржају уговора.Уговор који се закључује на 10, 15,20,25 година и уговор коме се неком нешто даје на
концесију, јавно-приватно партнерство , то су уговори који се сачињавају на 30-40 страница и управо тај
обим уговора треба да буде такав да би заштитио интересе Општине. Такође, сматра да цијели тај
комплекс не вриједи 1,5 милиона КМ.
Дискусије више није било и Информација је стављена на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом ПРОТИВ прихваћена је Информација о раду
Правобранилаштва Републике Српске сједиште замјеника у Добоју за период од 01.01.2017 до
31.12.2017. године – Општина Шамац.
АД - 9. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2017. години
Уводно образложење дала је начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
дјелатности.Она је навела да у образложењу у задњем пасусу треба извршити исправку, тако да се прва
реченица „ Реконструкција локалног пута Обудовац 2 – Пелагићево, односно асфалтирање локалног пута
је један од пројеката који није био планиран Програмом за 2017. годину“ треба да брише а у реченици
која слиједи , „Средства за реализацију овог пројекта“ брише се ријеч „овог“ послије чега се додаје
текст: „ локалног пута Обудовац 2 –Пелагићево , односно асфалтирање локалног пута“ и даље слиједи
текст „обезбјеђена су једним дијелом из буџета ....................“
Милан Симић: Наводи да је ова као и друге информације по обичају пуна нетачности,
необјективности и грешака .На прошлој сједници Скупштине биле су двије информације и ова сада је
трећа информација у којима се прожимају исти пројекти и за исте пројекте су дате различите цифре.Тако
на примјер, у једној од прошлих информација учешће Општине за пут Обудовац 2 – Пелагићево је
35.000 КМ а у овој данашњој информацији је 44.000 КМ. Или, ул.Доситеја Обрадовића или ул
Прводецембарских жртава , у једној информацији се наводи да је реализација 18.000 КМ а у другој
информацији стоји да је реализација 13.000 КМ. Даље, подсјећа да је Скупштина општине прошле године
донијела Одлуку о измјени Одлуке о кредитном задужењу на 840.000 КМ из чега ће се у износу од 50.000
КМ финансирати ул. Доситеја Обрадовића и ул. Прводецембарских жртава и још нешто око вртића.У
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Програму од прошле године се наводи да ће пут Обудовац 2 – Пелагићево бити финансиран из ИФАД
програма у износу од 111.000 КМ.Такође у том истом програму се децидно каже да ће ове улице бити
финансиране из средстава кредита Свјетске банке а већ у трећој информацији пише да се ови пројекти у
вриједности од 50.000 КМ финансирају из донација.Због тога пита да ли је то финансирано из кредита
Свјетске банке или је финансирано из неких донација и којих.
Ведрана Михаљчић: Везано за улице које је поменуо одборник Милан Симић, навела је да су оне
предвиђене да се финансирају из кредита Свјетске банке, јер нам је тада то био једини извор средстава.
Да бисмо могли повући та средства, морали смо то пројекте ставити на листу пројеката који се
финансирају из кредита Свјетске банке.Након тога услиједио је Јавни позив на који је Служба за локални
економски развој припремила пројекте и аплицирала са истим, обезбјеђена су средства у износу од
50.000 КМ што је било довољно за санацију и изградњу ове три улице.Везано за износе 18.000 КМ
односно 13.000 КМ објаснила је да је то процјена пројектанта, а углавном су те процјене више од
стварне вриједности.Што се тиче прожимања тј. преплитања, подсјетила одборника Симића да би требао
да пита свог колегу који је био прије ње начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове који је у Програм рада СО сваке године уврштавао Програм изградње и уређења у којем је
наводио пројекте који су по Закону о уређењу простора уопште не треба да буду у том програму, већ
треба да буду пројекти везани за водовод, канализацију, за опремање градског грађевинског земљишта,
оно што је извјесно и што ће се радити.
Милан Симић (реплика) истиче да он, наравно , није тврдио да је финансирано из кредита, него је
питао, обзиром да је постојала Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу и Програм у коме је то
било и тражио је објашњење из којих средстава се финансирало. Што се тиче различитих цифара, он је
баш нагласио да се ради о реализованим средствима и да су цифре различите.Везано за табеле у
информацијама из прошлих вфремена, он признаје да се и тада чудио тим табелама и начину на који је то
презентовано.
Информација је стављена на изјашњавање.

Са 19 гласова ЗА и 5 гласова ПРОТИВ прихваћена је Информација о реализацији
Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на
територији општине Шамац у 2017. години.
АД - 10. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2017.
години
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, начелница Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Ведран Ђурђевић Наводи да од три ставке у овој Информацији за двије ставке није било мјеста,
јер када је у питању ставка 2. Уговор није ни закључен а поготово када је ријеч о непокретности под
ставком 3., па би те двије ставке требало брисати из Информације, због чега сматра да је боље да се
Информације повуче с дневног реда данашње сједнице.
Ведрана Михаљчић наводи да је у образложењу јасно дефинисано у којој фази су процедуре
Милан Симић (реплика) ...сматра да су информације прилично неубједљиве и наводи да сама
чињеница да је лицитација била у јануару 2018. године упућује на то да то не треба да буде о овој
Информацији, због чега сматра да исту треба повући са дневног реда.
Ведран Ђурђевић Наводи да је битно да нису тачни подаци у овој Информацији и треба да се
повуче с дневног реда, да се ставке 2. и 3. у Информацији бришу и да се припреми за слиједећу сједницу.
Велимир Андрић истиче да је ова Информација предвиђена Програмом рада СО, а да ли има
недостатака то је нешто друго.
Дискусије више није било и Информација је стављена на изјашњавање.
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Са 15 гласова ЗА и 9 гласова ПРОТИВ прихваћена је Информација о продаји земљишта
и објеката у власништву општине Шамац у 2017. години.
АД -11. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.0131.12.2017. године
Уводно образложење дала је начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Ружа Станишић истакла је проблем 13 домаћинстава у Доњој Слатини који су отприлике прије
три године имали договор са Општином да се изврши постављање свјетиљки на јавној расвјети које ће
бити окренуте према путу, јер је то јавна расвјета.Било је још 10-ак домаћинстава заинтересованих али су
одустали због тога што свјетиљке треба окренути према путу.Тада је свако од тих 13 домаћинстава
уплатило по 100 КМ за куповину свјетиљке, те поставила питање да ли су они у категорији свјетиљки на
јавној расвјети а ако јесу , сматра да је то велики проблем јер када дође до квара на свјетиљкама нико
неће да интервенише већ они сами морају да одрађују тај посао. Моли да се изнађе рјешење како би се
тим људима помогло јер они већ три године сами одрађују сав тај посао.
Ведрана Михаљчић је одговорила да се предсједници мјесних заједница обрате њој како би се
тај проблем ријешио.Уједно је истакла да је тренутно обустављена процедура прикључења јавне расвјете
на приватна бројила.
Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 2 гласа УЗДРЖАН прихваћена је Информација
о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.-31.12.2017. године.
АД- 12. Избор, именовања и разрјешења

а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ
''Апотека'' Шамац
Замјеник начелника општине Ђуро Ивановић укратко је образложио приједлог начелника
општине везано за ову и сљедећу подтачку.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење којим се разрјешавају дужности члана Управног
одбора ЈЗУ Апотека Шамац са 23.02.2018.године, због истека времена на које су именовани:
- Тања Крстановић,
- Митар Митровић и
- Коса Митровић
б) Приједлог рјешења о именовању три члана Управног одбора ЈЗУ ''Апотека'' Шамац
Дискусије није било и Приједлог рјешења је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење о именовању три члана Управног одбора ЈЗУ
Апоптека Шамац, којим се за чланове Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац, почев од 24.02.
2018. године, именују на период од четири године:
- Тања Крстановић
- Митар Митровић
- Коса Митровић.
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в) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности предсједника и члана Комисије за спровођење
Кодекса понашања
Милан Симић,предсједник Комисије за избор и именовање, информисао је да се Комисија састала
21.02.2018. године и на основу оставке Ведрана Ђурђевић утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу
дужности предсједника и члана Комисије за спровођење Кодекса понашања.
Ведран Ђурђевић је прочитао оставку коју је поднио како би одборници били упознати са
разлозима због којих је поднио оставку.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН донијето је Рјешење, којим се Ведран Ђурђевић
разрјешава дужности предсједника и члана Комисије за спровођење Кодекса понашања, са
23.02.2018. године, због подношења оставке.
г) Приједлог рјешења о избору предсједника и члана Комисије за спровођење Кодекса
понашања
Милан Симић,предсједник Комисије за избор и именовање, информисао је да се Комисија састала
21.02.2018. године и утврдила Приједлог рјешења о избору предсједника и члана Комисије за спровођење
Кодекса понашања.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА и 4 гласа ПРОТИВ донијето је Рјешење, којим је Сања Драгичевић,
одборник у Скупштини општине Шамац испред Социјалистичке партије,
изабрана за
предсједника и члана Комисије за спровођење Кодекса понашања , са 24.02.2018. године на
период трајања мандата Скупштине општине.
д) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Комисије за избор и именовање
Милан Симић,предсједник Комисије за избор и именовање, информисао је да се Комисија састала
21.02.2018. године и на основу оставке Љубише Станишић утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу
дужности члана Комисије за избор и именовање.
Дискусије није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН донијето је Рјешење , којим се Љубиша
Станишић, одборник у Скупштини општине Шамац, разрјешава дужности члана сталног радног
тијела у Скупштини општине Шамац – Комисија за избор и именовање, са 23.02.2018. године
због подношења оставке.
ђ) Приједлог рјешења о избору члана Комисије за избор и именовање
Милан Симић,предсједник Комисије за избор и именовање, информисао је да се Комисија састала
21.02.2018. године и утврдила Приједлог рјешења о избору члана Комисије за избор и именовање.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење о избору члана Комисије за избор и именовање,
којим је Анка Тутњевић, одборник у Скупштини општине Шамац испред Народног демократског
покрета, изабрана за члана Комисије за избор и именовање, са 24.02.2018. године, на период
трајања мандата Скупштине општине.
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АД- 13. Актуелни час
I Ведран Ђурђевић жели да упозна Скупштину општине о упливу Борачке организације у питања
која нису у надлежности ове организације, па у вези с тим и са својим будућим плановима намјери, а
везано за Извјештај о раду Борачке организације за 2017. годину.
Упознао је Скупштину општине да је у периоду између два засједања Скупштине општине, у ОШ
„Горња Слатина“ на мјесто учитељице примљена дјевојка из Горње Слатине.Истиче да је лично не
познаје нити жели сада да говори о именима, већ ће о томе говорити када Начелник буде на сљедећој
сједници.Дјевојка је примљена иако су мјештано тог села запријетили да ће исписати своју дјецу из те
школе.Након што је досадашња учитељица остала без посла, након примања те дјевојке, њима и њиховом
захтјеву није било удовољено.
Међутим, оно због чега се јавио да продискутује, те да уједно упозна чланове СДС-а, је да је
на истом конкурсу када је примљена та дјевојка из Слатине , један од учесника конкурса била и Стојанка
Митровић, кћерка Косе Митровић, чији је отац погинуо у рату.Својевремено директор ОШ у Црквини
била је изложена својеврсном линчу, због захтјева да се на рад у истој школи не прими један учитељ, него
да се сачека да Стојанка Митровић стекне услове да конкурише.Тада су мјештани Горње Црквине, иако је
просвјетни инспектор оцијенио да је у том моменту урађено од стране в.д. директора школе све како
треба, реаговали на начин да су у току трајања наставе изводили своју дјецу са наставе и на тај начин
кршили јавни
поредак, истакао учешће Лазара Благојевића (предсједник Општинске борачке
организације) који је предњачио у тзв. „протестима“. При томе, поред дјевојке која је примљена,
учествовала је и Стојанка Митровић, због чега ће он као одборник, ако не као предсједник Клуба
одборника, послати писмо на адресу Борачке организације, и предсједнику Борачке организације на нивоу
Републике Српске, при чему истиче ненадлежност Борачке организације у томе да пише трактате о
српским костима , те о томе ко смије а ко не смије да буде функционер Општине, кога бира СО-е, те
пошто себи узимају за право да учествују у томе и на неки начин врше тихи притисак, поставља питање
откуд то да је Борачка организација заинтересована кад директор ОШ Горња Слатина , направи нешто што
је по њима пропуст, одједном није заинтересована за рјешавање статусадјетета палог борца. Истиче да
је са свим што се дешавало око изборам учитеља у Горњој Слатини. Био упознат, али није хтио реаговати,
не желећи да утиче на одлуке становништва Горње Слатине, сматрајући да је Начелник општине пуно
дужнији изаћи у сусрет, него ОН. Истиче да лично не познаје ни кћерку Косе Митровић, нити дјевојку
која је примљена,међутим оно шта жели писменим обраћањењм Борачкој организацији је то да пита на
основу чега себи Борачка организација даје за право да има два аршина око истог дјетета.У једној
ситуацији се прави линч када то дијете није примљено у ситуацији када не испуњава услове конкурсаи у
другој ситуацији када испуњава услове конкурса, нема Борачке организације да заштити интересе дјеце
палих бораца. О свему ће бити обавјештена и Борачка организација Републике Српске, као и одборници
којима ће на наредној сједници прочитати писмо упућено Борачкој организацији.
Везано за наведену дискусију Ведрана Ђурђевић, у дискусији су учешће узели одборници:
Благоје Симић, Ђорђе Кертић, Љубиша Станишић, Михајло Товирац, предсједница Скупштине Николина
Шкрбић и Јово Недић.
II Маријан Туњић пита „Зашто су одборници Хрватске коалиције ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 добили
материјал за сједницу Скупштине на ћирилици и када је договорено да се мијења ранији договор
Скупштине да одборници Хрватске коалиције добијају материјал на латиници?“
Предсједница СО одговорила је да нема никаквог новог договора и није било никакве намјере,
већ једноставно се није стигло превести приједлоге аката који су ишли као допоуна дневног реда, због
чега се извињава одборницима Хрватске коалиције и истакла да ће се водити рачуна како се не би
понављало..
Сједница је завршила са радом у 12,35 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.
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