РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 1/18
Датум 30.01.2018. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XVI СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ,ОДРЖАНЕ 30.01.2018. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-1/18 од 22.01.2018. 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

+

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

о

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 Велимир Андрић оправдано одсутан због пословних обавеза.
Пошто је констатовано да је присутан довољан број одборника за пуноважно одлучивање,
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, Предраг Недић, начелник
Службе за локални економски развој, Миленко Бузаџија- представник ОСЦ БиХ Канцеларија Брчко и
Владимир Благојевић, предсједник Одбора за жалбе општине Шамац.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Мира Лујић, новинар
РТРС – Дописништво Шамац, Ангелина Васовић-Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, 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 XVI
сједницу и исти прочитала а затим упитала да ли има приједлога за измјену и допну предложеног дневног
реда.
Начелник општине Ђорђе Милићевић предлаже да се у дневни ред уврсти Приједлог рјешења о
разрјешењу дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове.
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
предложила је да се у дневни ред уврсти:
- Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине Шамац
(Топлана) и
- Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење
Предсједница Скупштине је предложила, ако се прихвати приједлог
допуну буде тачка 2. а затим исти ставила на изјашњавање.

Начелника општине за

Са 24 гласа ЗА прихваћен је приједлог Начелника општине да се у дневни ред уврсти
Приједлог рјешења за разрјешење дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске
послове, као тачка 2. а остале тачке се помјерају.
Предсједница Скупштине је ставила на изјашњавање приједлоге за допуну дневног реда начелнице
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

Са 24 гласа ЗА прихваћено је да се у двени ред уврсти:
-

под тачком 9. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у
својини општине Шамац

-

под тачком 10. Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење

Предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање приједлог дневног реда по Сазивнику са XVI
редовну сједницу са већ прихваћеним допунама дневног реда.
Одборници су се изјаснили са 24 гласа ЗА, такода да је усвојен слиједећи

Д Н Е В Н И Р ЕД
1. Извод из записника са XV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске
послове
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3. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
4. Приједлог програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње за 2018.
годину
5. Приједлог одлуке о приступању изради Урбанистичког плана Шамац 2018-2033. год
6. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем усменог јавног
надметања за обављање сточарске и ратарске производње
7. Приједлог одлуке о стицању непокретности у к.о. Шамац
8. Приједлог одлуке о стављању у промет непокретности у својини општине Шамац (к.о.
Горњи Хасић)
9. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине
Шамац
10. Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење
11. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које
имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2018. години
12. Приједлог одлуке о именовању мртвозорника
13. Приједлог одлуке о допуни одлуке о комуналним накнадама
14. Приједлог одлуке о измени и допуни одлуке о јавним паркиралиштима
15. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине у
2017. години
16. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2017. години
17. Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2017. годину
18. Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње за 2017. годину
19. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01. до 31.12. 2017. године
20. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са XV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
XV редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 22.12.2017. године, а пошто није било, Извод
је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласa ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са XV редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 22.12.2017. године, без примједби.
АД – 2. Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за привреду и
инспекцијске послове
Начелник општине Ђорђе Милићевић дао је образложење Приједлога рјешења.Навео је да је 15.
јануара управна инспекција била у Општинској административној служби и констатовала да је начелник
Одјељења за привреду и инспекцијске послове Светозар Евђић у сукобу интереса и да је у моменту
именовања на ту позицију био сувласник предузећа и предсједник Општинског одбора Социјалистичке
партије Шамац.Наложено је да се у року од 15 дана поступи према наложеним мјерама.
Сходно томе, Начелник општине предлаже Скупштини са прихвати Приједлог рјешења, односно донесе
Рјешење о разрјешењу дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове и да се што
прије иде на расписивање јавног конкурса за избор новог начелника овог Одјељења.
Такође је нагласио да Општина Шамац неће имати никакве финансијске проблеме нити било
какве финансијске трошкове, као што није имала ни протеклу годину дана по основу одређених судских
пресуда. Истакао је и да, приликом заснивања радног односа од стране г-дина Светозара Евђић, њему као
начелнику Општине није била позната ова чињеница.Свако ко се јавља на конкурс попуњава изјаву под
пунм материјалном и кривичном одговорношћу да није у сукобу интереса.Такође је нагласио и подсјетио
да је г-дин Светозар Евђић 2013. године именован за шефа Службе за локални економски развој,

3

пољопривреду и село, и да је све то вријеме био у сукобу интереса, тако да му је мало чудно да се чекало
све то вријеме до сада, а што њему као начелнику општине није било познато.
Дискусије није било и предсједница Скупштине ставила је Приједлог рјешења на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) донијето је Рјешење о разрјешењу дужности начелника
Oдјељења за привреду и инспекцијске послове, којим се Светозар Евђић разрјешева дужности
начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове, са 30.01.2018. године, због утврђене
неспојивости обављања службених дужности начелника одјељења са статусом оснивача и
сувласника привредног друштва ''Примус агро'' д.о.о. Шамац и члана органа политичке странке.
АД – 3. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
У свом излагању Начелник општине Ђорђе Милићевић је истакао слиједеће:
•

Код Фонда заштите животне средине Републике Српске прошао је оријекат са којим је ЈП
„Слободна зона“ аплицирала и одобрен је износ од 40.000 КМ за набавку нове опреме тј.
једног гусјеничара и машине за чишћење улица, гдје ће властито учешће „Слободне зоне“
бити 10.000 КМ.Убрзо ће се приступити поступку јавних набавки и Начелник очекује да ће
најкасније у року од два мјесеца бити завршен и поменута опрема бити у „Слободној зони“

•

Од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде , односно од јединице за
координацију IFAD пројектом обавјештени смо да је ове године Општини Шамац на
располагању по том основу 250.000 КМ без ПДВ-а и без учешћа Општине Шамац.Када се
узме у обзир и учешће Општине од 20% то значи да ћемо на располагању имати око 300.000
КМ за пројекте у области пољопривреде и руралног развоја на подручју Општине.Начелник је
подсјетио да смо прошле године тим средствима једним дијелом финансирали асфалтирање
пута Обудовац II –Пелагићево гдје је Општина Шамац учествовала са неких 40.000 КМ а кроз
IFAD пројекат је обезбјеђено 100.000 КМ.Кабинет Начелника и Одјељење за привреду већ
припремају два пројекта , један је из области пољопривреде а један се односи на наставак
изградње инфраструктуре у сеоским подручјима.Начелник је убјеђен да ћемо добити средства
из IFAD пројекта који је веома битан јер се реализује под покровитељством Министарства
пољопривреде, и обезбјеђује значајан дио капиталних средстава која можемо остварити у
области пољопривреде и руралног развоја.

•

Код Министарства за избјегла и расељена лица федерације БиХ аплицирали смо са три
пројекта: један се односи на подручје Засавице, други се односи на асфалтирање пута кроз
Јелас и трећи на обнову зграде Библиотеке у Шамцу.

•

Начелник је такође информисао да су настављене су активности на повећању наплате
властитих прихода.У задњих 15-ак дана интензивиране су активности везано за наплату
дуговања од фирме КОНС-ТЕАМ , која су у моменту његовог преузимања дужности
начелника Општине износиле преко 90.000 КМ.Са власником фирме Конс-теам“ договрена је
куповина пословног простора што подразумијева да он претходно мора измирити дуг код
Пореске управе по основу пореза на непокретности , тако да је његов дуг сведен на неких
70.000 КМ.

•

Начелник Општине и директор КП „Водовод и канализација“ разговарали су са директором
Павловић банке у Бијељини о могућности да се дају повољинји услови на подигнути кредит
2014. године у износу од 300.000 КМ по каматној стопи од 9,95% на 10 година са мјесечним
ануитетом од 4.000 КМ.Договорено је и наредних дана бит ће потписан уговор о добијању
кредита са 6,5% каматном стопом и роком враћања од 15 година са мјесечном ратом од 2.000
КМ.
Предсједница Скупштине дала је усмену информацију Начелника на дискусију.
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Ведран Ђурђевић истиче да жели да укаже на ствари које су се дешавале у протеких мјесец
дана а које Начелник није поменуо у свом информисању.Прво, када је у питању набавка гусјеничара као
основног средства „Слободне зоне“, драго му је и то је пројекат који је покренула претходна власт са
тадашњим директором „Зоне“ Живаном Којићем, да је коначно добио своју потврду обзиром да је код нас
овдје у Скупштини било скепцитизма – да ли ће „Слободна зона“ бити самоодрживо предузеће када је у
питању обављање комуналне дјелатности а набавком овог основног средства и проширењем дјеловања
„Слободне зоне“ потврдило се да је поступак тадашњег руководства „Слободне зоне“ био исправан.
Када је у питању поступак за додјелу земљишта предузећу „Примус-агро“ , Клуб одборника СНСД-а је
поставио одборничко питање у којој се фази налази тај поступак а одговор који смо добили није одговор
на то што смо тражили, обзиром да је у одговору наведено да је упућен захтјев Комисији за спречавање
сукоба интереса у органима власти јер је то питање које није релевантно за поступак додјеле земљишта у
закуп.Захтјев за утврђивање сукоба интереса у органима власти иде када се тражи да се утврди да ли
неко има функцију или неко својство има сукоб интереса у односу на функцију коју обавља.То је могло
бити питање за управног инспектора или комисију по овом питању о коме је Начелник већ информисао и
у складу с чиме је поднио приједлог за разрјешење начелника Одјељења за привреду и инспекцијске
послове.Закон који регулише поступање када је у питању поступак додјеле у закуп је Закон о општем
управном поступку, који нема везе са Комисијом за спречавање сукоба интереса и један је од разлога да се
поништи одлука, односно да не иде на Скупштину одлука о додјели у закуп пољопривредног земљишта
предузећу „Примус- агро“, те да се изабере други понуђач је била питање у управном поступку и органа
јединице локалне самоуправе који води тај поступак односно начелника Општине као шефа Општинске
управе.Тако да одговор на одборничко питање није одговор који смо ми тражили већ одговор који се није
уопште тицао одборничког питања.Независно од постојања сукоба интереса начелника Одјељења за
привреду у односу на својство сувласника у привредном друштву и предсједника Социјалистичке партије,
који су разлози да се разријеши дужности, Ви сте морали да утврдите у односу на поступак који се води
........................ (предсједница Скупштине интервенише )
Ведран Ђурђевић наставља и замолио је све присутне и кабинет начелника да не стварамо
беспотребну политичку климу око тога јер вјероватно ће Скупштина кренути у једном другом правцу у
коме не треба.У својој дискусији он наводи да 13. јануара на дан када се слави Српска нова година
сахрањен је Ђорђе Босић.Ту вече уприличен је ватромет на тргу у Шамцу поводом Српске нове
године.Правити ватромет 50 метара од куће људи који су сахранили сина, сматра да је то пад на тесту
људскости.Тај дан је тај ватромет морао бити отказан.Перо Босић, Ђорђе Босић и Мара Босић нису
чланови СНСД-а и кад гледате политичку опцију више су били наклоњени на супротну страну.Оно што
је СДС урадио ту вече, када је у Горњој Слатини била додјела признања и захвалница искреним
члановима СДС-а и сваке године је у Г. Слатини на тај дан приређиван теферич, ту вече је била отказана
музика и протекло је у једном достојанственом тону а обзиром на број људи који су се појавили није било
смисла да се све отказује.Међутим, оно што је ту вече на тргу у Шамцу приређено, а посјета која је била
може се рећи да је била пристојна, то само указује да сте пали на тесту људскости.На крају дискусије
моли да се не потеже расправа о овоме јер то није политичко питање, то је питање људскости, јер није све
у политици, ми остајемо овдје живјети и кад политика прође.
Предсједница Скупштине сматра да није било потребе за оваквим коментарисањем и да је то
могло и лично да се каже и као што је одборник Ђурђевић рекао нема потребе да било ко од нас
политизује такву ситуацију и сви су осјетљиви на такве ствари.
Предраг Маринковић наводи да Начелник општине још ни једном до сада није информисао
везано за спор који се води са фирмом „Нова форма“ . Он је подсјетио колику штету је ова фирма
претпила у поплави 2014. године - сировине, полуготови производи, готови производи , машине, хале, све
је то било уништено.Власник Маријан Мишић је како тако успио да стане на ноге и да поново покрене
производњу.У моменту када је за локалну управу био велики проблем гдје да измјестимо Општинсику
управу, Маријан Мишић нам је тада изашао у сусрет и уступио нам на кориштење канцеларијски и
магацински простор када је рекао ево вам на три мјесеца а видјет ћемо за накнаду. Након тога је сачињен
уговор са Маријаном Мишић да му се плати нека накнада за коришћење канцеларијског простора, док за
магацински простор није тражио да му се плати.Знамо да Маријан Мишић односно „Нова Форма“ има
обавезе које треба да плати Општини Шамац .Колико сам информисан, дошло је судског спора и он је
тражио неких 50.000 КМ.Маријан Мишић није политички декларисан и ко год му се обратио он је изашао
у сусрет.Суд није прихватио његову тужбу на износ од 50.000 КМ већ је донио пресуду на износ од 7.000
КМ и Општина Шамац није ни то прихватила већ се жалила. Маријану Мишић неће помоћи ни 50.000 КМ
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а камоли 7.000 КМ јер он има велике обавезе према Општини а нити ће Општину Шамац нешто
оштетити, али би з6начило да се тај Маријан Мишић не осјећа као неки одбачени привредник са
Општине Шамац и не треба да заборављамо људе који раде овдје, наше привреднике. Колико зна на
подручју Општине нема нико ко запошљава толики број радника.Био би добар гест, ипак смо ми
користили тај пословни простор, и да нисмо направили уговор требало је човјеку нешто признати.Уговор
има, јер на основу чега би Суд пресудио да му се плати 7.000 КМ.
Начелник општине Ђорђе Милићевић : Кажете да нећете улазити у политичке приче а ово је
типично политичарење.Што се тиче закупа пољопривредног земљишта апсолутно ништа нећу рећи, ни
једну реченицу.Добили сте одговор и немам више шта рећи, а можете упутити одборничко питање и
добићете одговор.Веома ми је тешко да тема на једној сједници Скупштине општине буде сахрана једног
младог момка и да о томе политичаримо, из поштовања према његовој породици са којом сам можда био
бољи него Ви и која је из мог села, заиста не бих користио у политичке сврхе.Људи блиски њему
конкактирани су по питању тог ватромета који је већ био најављен а који буде и за међунарону и за
православну нову годину, на неки начин су се сложили.Ту ноћ ја нисам ни био на тргу.Нешто што је
договорено и испраћено је.Отказан је концерт на тргу и све друго што увесељава , сем ватромета.и заиста
не бих желио више да увлачим једну породицу која је у једној тешкој трагдеији у одређене политичке
теме.Причати о људскости и о томе да треба да живимо и послије овога, то Ви треба себи да кажете.То Ви
себи треба да кажете и на сваком мјесту гдје са својим искуством приправника управника причате ко је
колико висок 1,65 или 1,66 цм итд., то су страшне ствари и немојте молим Вас причати о људскости.Свако
ко је сарађивао са мном врло добро зна да сам човјек од ријечи и да ћу то и бити.Али сам исто тако и
човјек од закона и тешко ће вам биту да у ове три године нађете мени мрље у оном што радим.Будите
сигурнио, то је озбиљан – Сизифов посао имам пред собом – ја знам зашто сам дошао на ову позицију.
Обраћајући се Предрагу Маринковићу Начелник каже : Ви сте били други човјек у овој
општини – предсједник Скупштине општине у два мандата.Разумијем Ваше виђење о подршци
привредницима на општини Шамац.Jедан од привредника који је подржаван и који ће бити подржаван је
Маријан Мишић и „Нова Форма“.Тренутна дуговања „Нове форме“ према Општини су негдје око 300.000
КМ. Имајући у виду потребу да тамо ради 150 радника, имајући у виду да се њима исплаћују или не плате
и како – то је ствар менаџмента и тих радника и имајући у виду да нам је сваки радник битан поготово у
производњи, није за ових годину дана ни један допис отишао у вези измирења тих дугова јер знамо да
човјек у овим условима нема то.У разговору са г-дином Мишићем у два наврата понудио у згради
општине Шамац понудио сам му све своје услуге и услуге кабинета начелника по питању помоћи
„Новој форми“.Такође им је предложено да учествују у подстицају у запошљавању за што је у прошлој
години подијељено 90.000 КМ.Када је ријеч о раду за вријеме празника, свака производна фирма која
поднесе захтјев за рад у вријеме празника јер треба да изврши неку испоруку, одборава се да ради а то је
случај и са „Новом формом“ која никад није поднијела захтјев за одобравање рада за вријеме джавних
празника.А ово о чему Ви причате , ја стварно хоћу да вјерујем да нисте у току тога јер не бисте
излазили са оваквом констатацијом. 2014. године је тадашњи начелник Општине је потписао уговор на
шест мјесеци о коришћењупросторија бившег Унигласа за потребе Општинске управе без било какве
новчане накнаде, а у последњем члану се каже да ће у случају продужења уговора бити дефинисани
услови даљег коришћења.Тај уговор о бесплатном коришћењу просторија престао је да важи крајем 2014.
године.Послије тога ни један уговор о коришћењу пословног простора није потписан са „Новом
формом“. И тако чекамо 2015. годину, 2016. годину и у јануару 2017. године власник фирме долази код
мене у канцеларију и доноси фактуру на 50.000 КМ.Тражио сам уговор на основу којег бих могао да
прихватим фактуру од 50.000 КМ. Једно је подршка привредницима а друго је поштовање закона.На
основу чега да се прихвати хактура на износ од 50.000 КМ за период из 2014. године.Ви сте њему дали
усмена обећања да ће се накнадно потписати уговор и да му се нешто плати.Ако је Маријану Мишић
неко из претходне гарнитуре обећао нешто без икаквог уговора, то је требало ријешити три године прије
мог доласка.Ја радим законито и у јануару 2017. године нисам никако могао прихватити фактуру од 50.000
КМ.Маријан Мишић је по том основу тужио, добио неких 7.000 КМ и Ви сте били свједок у његову
корист, не знам по ком основу сте тада рекли да је просјечна цијена простора 4-5 КМ по 1 м2 и не улазим
у то, али сте исто тако као свједок требали рећи да нисте с човјеком завршили посао ако сте нешто
договарали.Ако од мене неко тражи да незаконито водим ову Општину, онда нек му је заиста на част.
Ведран Ђурђевић (реплика) Ову ћу Вам сада рећи Начелниче и нећу више никада а нити је
тема за Скупштину.Прво, моја физичка висина је приближна Вашој тако да је то физичко својство које
нема вриједности никакве када су у питању интелектуални капацитети. Рекли сте „по Вашем скромном
мишљењу приправника и управника“ и желим да Вам кажем Ведран Ђурђевић је од приправника до
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управниика дошаоо мимо политичког ангажмана и ангажовао се тек када је дошаои као политичар.Прво
Ви немате стручне референце да анализирате моје знање и моје искуство зато што Вам фали још година
школе и кад кад будете имали онда можете то вријеђати. Ви изађите овдје и реците која су Ваша искуства
и која су Ваша скромна знања мимо политичког ангажмана, пошто Ви од ,15. године поскакујете иза
говорнице, а ја сам почео поскакиват тек од овог мандата. Ви сте себи дозволили да будете директор или
декан или како се то зове Високе пословне школе, и да Вам кажем нешто лично – декан да би декан мора
имати ормар написаних књига а имате ли Ви више од писмене вјежбе написано?
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић прекида дискусију одборника Ђурђевића, уз
образложење да то није тема.Она је замолила да више ни један одборник себи ово не дозвољава и да
личне ставри могу једни другима рећи мимо ове сале, али да овдје морају једни другима да се обраћају са
уважавањем.Напомиње да када је Начелник Општине говорио да он није ни једно име поменуо.
Предраг Маринковић (реплика са мјеста)
Милан Симић (реплика) Везано за закупнину „Новој форми“ тј. сада „Будућности“ тачно је да
је уговор био о бесплатном коришћењу пословног простора у 2014. Години.такав је договор био и за
наредни период јер нисмо знали колико ћемо дуго користити тај простор.Без обзира што није постојао
уговор, може се прихватити обавеза која није уговором регулисана, јер је чињеница да смо ми тај простор
користили.Има ли ико ко може потврдити илио свједочити да Општина није користила тај просто? Уговор
је основ за стварање посла а посао се може створити и без уговора.Колико се дужничко-повјерилачких
односа ствара без уговора.Значи обавеза је створена самим кориштењем простора.Ви сте Начелниче
могли не само као гест добре воље него као гест обавезе признати човјеку неку реалну цијену.Ми смо
имали намјеру да у неком периоду бар кроз пребијање робе да му се призна одређени износ новца.
Михајло Товирац Што се тиче Маријана Мишића и поплаве он је од ове Скупштине добијао и
прије поплаве много пута погодности и у запошљавању и свашта нешто је било, знам да му је додијељено
70 дунума земље уз његову фирму која је прикључена без икакве накнаде Општини.Значи Општина је
помагала тог привредника и немам ништа против.Али могу да разумијем и Начелника, ако нема уговора и
ја бих тако урадио.Било је на суду, било је доказивање и ако је скинуто са 50.000 КМ на 7.000 КМ значи да
је суд нашао неку мјеру колико је то вриједило.
Мирко Лукић : Коришћење пословног простора „Нове форме“ од стране Општинске управе је
неспорна чињеница.Имао сам прилику видјети тај уговор када је Маријан Мишић прошле године
покренуо то питање и издао фактуру са обрачунатим ПДВ-ом.За мене је и тада било симптоматично гдје
се у једном члану говори о обавезама и једне и друге стране и дало ми је повода на размишљање да ту
има простора да се може разговарати око накнаде за закуп.ја сам тада разговарао са Начелником
Општине и начелником Одјељења за финансије и нисмо се ту нашли и тада сам марјану рекао да мене у то
не мијеша и да без мене даље поступа и ради.Али желим да кажем двије ствари.Прво, онај ко је писао
уговор а вјерујем да Предо то врло доброи зна зашто је то тако написано, и ако буде требало да
анализирамо послије али бих волио да прекинемо и да то не анализирамо.Друго, било је спорно и да се
прави уговор с обзиром да је та фирма под теретом с обзиром на ограничење које је имала и питање је ли
добила сагласност свих, али нико то није ни тражио, тако да ни то није било у реду.Када је била тужба и
када је дошла пресуда сматрам, с обзиром да је захтјев биоо на 50.000 КМ а да је Суд одлучио да то буде
7.000 КМ, да није требало да буде жалба на ту пресуду и да то за општинску управу ништа не би значило а
за њега да ли би то било морално или не с обзиром да он дугује Општини 300.000 КМ.Ви за ви свега што
се дешава и што се дешавало и с обзиром на то какву ми имамо производњу, мисим да нисмо с тие
направили некакав добар потез то што ћемо ми сада доказати а можда и нећемо доказати.Шта ако се
изврши обнова поступка односно укине пресуда и врати на почетак а у другом поступку се утврди нека
већа вриједност, шта ћемо онда? Због тога мислим да је ту требало стати.
Љубиша Станишић: Нисам се мислио јављати али када видим ко све и на какав начин
моралише у овој Скупштини и да се трагедија која нас је задесила све а нарочито породицу Босић који су
наше комшије и пријатељи, да се једна таква трагедија користи у политичке сврхе то је стварно велика
срамота.Колега Ђурђевић релаксира ситуацију у Скупштини када је на дневном реду тачка градског
грађевинског земљишта, када се расправља о осам година продаје на незаконит начин градског
грађевинског земљишта, он релаксира ситуацију а када је вријеме да се конструктивно дјелује у овој
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Скупштини и да се смире страсти барем на неком политичком нивоу, он диже тензије на основу једне
такве трагедије.
Ђорђе Кертић : Везано за „Нову форму“ , као што Начелник рече, ми да смо исплатили 50.000
КМ сутра би рекли да је 20.000 КМ његових.Закон је закон, поштује се закон.У уговору нема накнаде и
не видим законску форму да се то исплати. Јесте у тешкој ситуацији, слажемо се сви, поред тога има
дуговања према Општини и треба наћи модалитет и начин да се човјеку помогне за то смо сви, али ићи
контра закона то за мене није рјешење. Поред тога, ми смо сви овдје 25 одборника и чланови кабинета да
нас назовемо политичари – локални политичари.Ја сам себи узео за сходно да видим шта значи бавити се
политиком.То значи организовање заједничког живота људи на једној одређеној територији.Ја не видим да
ми сви то покушавамо, више идемо ка деструкцији.Ја бих молио да се држимо тачака дневног реда и да
идемо у једном конструктивном правцу а не политичарењу и некаквим мешетарењима.
Ђуро Ивановић: Имам моралну обавезу да кажем неколико ријечи, с обзиром да сам био
судионик свих тих догађаја који су били те несретне 2014. године.Сви ви знате који сте били тада да смо
ми тада били у дому у кафани у Црквини и у тој ситуацији када смо требали да рјешавамо питање
смјештаја Општинске административне службе, поставило се питање гдје, како и шта.Сви смо се ми
питали и тада када смо нашли то рјешење, а с обзиром на то да је и тада општина Шамац била у некој
финансијској дубиози, да смо имали одређених дугова, да смо имали неријешене обвезнице итд итд,
колико ће то коштати. Једно од мојих питања је било „колико то кошта“.одговор начелника Општине је
тада био „џабе“. Ја знам такав одговор , друго ништа не знам.Уговор нисам никад видио као члан кабинета
до неки дан када је стигла пресуда.Не значи то да је то требало бити џабе, могло се сјести, разговарати и
видјети има ли трошкова, направити неки уговор који би био валидан и да се то ријеши.Али, ми имамо
стање од 300.000 КМ дуга, како ћемо то сада рјешавати, имамо спор , треба и једно и друго
рјешавати.,треба наћи неку средину.Овамо имамо раднике, овамо имамо производну халу и 150
запослениих, то је 150 обитељи., све су то врло специфичне ствари. Године 2008. и 2009. смо имали
протесте, па смо имали мало промјене расположења, па смо имали 2012. Опет нерасположење итд итд,То
расположење се у „Новој форми“ мјењало и мијења се.Наравно, он има покриће у 150 радних мјеста.
Дакле, говорим да тада није било приче о парама, не кажем да не постоји можда могућност некакве
нагодбе, али када је правна страна у питању суд је пресудио, суд ће пресуђивати итд.Можда сам најближе
размишљањима која је Мирко помињао, не треба са својим људиа који воде ову привреду превише ићи
на судске процесе, али када је у питању право Начелник општине потписује, он је одговоран и он не
смије себи дозволити да потпише и плати за што нема покриће, и мислим да је то исправно што не значи
да се послије овога не може сјести, договарати и донијети неки закључак евентуално.Али, морамо имати
на уму да је „Нова форма“ мјезимац ове Општине дуго година била и да није случајно тај дуг од 300.000
КМ, што значи да није довољно притискан у односу на друге, односно да је био у повлаштеном положају.
Саша Маслић: Маријан Мишић покушао је да му се призна оно што је он урадио.Спомиње се
уговор који није био али чињеница је , да рецимо и није било уговора а сјетиће се они који су били
одборници у претходном сазиву да ни Рајко Курешевић није имао уговор за посао који је радио у поплави
па му је исплаћено 80.000 КМ и сви смо једногласно тада похвалили човјека и захвалили му се за његов
рад и услуге.Желим да кажем, значи Маријан је дошао са намјером да му се нешто призна, могло је то
доћи и као тачка дневног реда овдје на сједницу Скупштине, тада би се и ми о томе очитали, па би рекли
да ли треба или не треба исплатити.
Милан Симић (реплика Љубиши Станишић): Опет спомињете неку незакониту продају
земљишта , па дајте покрените неке поступке и бар ти предложи нешто Општинској управи и члановима
кабинета начелника нек нађу нешто и покрену поступак.Не можете сваки дан причати о незаконитом
пословању и незакониту продају земљишта.О томе смо причали прије двије – три Скупштине. То стварно
нема смислаТи знаш као и ја да одборник не одговара за јавно изречену ријеч, да ли је то предност или
недостатак то је нешто друго.Везано за ову превише дугу дискусију о евидентним обавезама према „Новој
форми“, ја опет понављам, превише се политизира и постоје неки посебни односи према појединим
привредним субјектима, и опет понављам да се обавеза може договорно прихватити ако постоји доказ да
је услига извршена односно да је кориштен пословни простор.Не би џабе Суд досудио тих 7.000 КМ да
није пресудио по оном уговору који је регулисао бесплатно кориштење. Неко је споменуо зашто то није
извршено у оно вријеме када се могло, поготово када смо добили од Фонда солидарности одређен износ
новца за санирање тих трошкова који су створени у поплави, међутим ту је био технички проблем јер су
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Марјанови рачуни углавном блокирани и није било ни техничке могућности да се то регулише размјеном
налога.Немате ви ни сада техничку могућност да са Маријаном размјените налоге, немогуће је јер не
постоји више могућност размјене налога већ морате платити, али бар нека постоји обавеза према њему,
нек човјек зна да има мању обавезу према Општини.
Ведран Ђурђевић : Повреда члана 89. став 2., став 4. и став 6. Пословника о раду Скупштине
општине Шамац, пријављујем прво себе а онда и све оне који су се препознали и који ће се препознати у
тим одредбама.Ово није намјера да се одуговлачи, само ћу Вас замолити предсједнице: на прошлој
сједници Ви сте дозволили да се садашњи потпредсједник Клуба одборника СНСД извријеђа изношењем
чињеница о приватном животу. Ни у једном тренутку нисте прекинули ни изрекли опомену, ни удаљили
са сједнице оног ко је то изнио.На овој сједници Скупштине општине Шамац када се ја „посипам
фекалијама“ Ви ћутите и нећете да прекинете оног ко износи о мени чињенице и чим ја почнем говорити и
почнем се бранити јер ја се читав живот овдје браним, одмах ми одузимате ријеч, изричете опомене и
све.Зато Вас молим као предсједницу Скупштине општине, водите рачуна да се убудуће чињенице ни о
чијем приватном животу овдје не износе.Ви знате да приватни живот подразумијева све што није тема
дневног реда.Чим се изађе из ове просторије почне се неко прозиват за нешто што је било прије годину,
двије, пет, петнаест година или прије дан, то је приватни живот онога ко је дошао овдје. Ми овдје нисмо
приватна лица, ми смо овдје одборници.Значи, молим Вас за убудуће да не би долазило да се почнемо
овдје надгласавати, кад неко прекида говорника одборника који овдје сједи и било ког члана кабинета
који се обраћа Скупштини, Ви сте дужни да спријечите свачије прекидање.Ми смо дочекали да док
причамо нама стално упадају у ријеч, и то није повреда Пословника.Ја чим почнем причати и кад ми се
упада у ријеч, умјесто да онај ко мени упада у ријеч , да престане причати, Ви мени одузимате
ријеч.Молим Вас за убудуће да не бисмо постали апстиненти од одржавања сједница Скупштине и
ситуацицију да се уопште не појављујемо већ да држимо конференције за штампу послије сједница
Скупштие, а то не би била наша срамота, Ви као предсједница Скупштине општине треба да водите
рачуна да се Пословник о раду Скупштине општине Шамац поштује.
Предсједница СО : тачно је г-дине Ђурђевићу да треба да поштујемо Пословник Скупштине, али
не само ја већ и Ви.По овоме што сте Ви рекли ја бих требала све да опомињем сем Вас. Ја не знам да ли
Ви имате само осјећај да ја опомињем само Вас и примјетите само када се Вама обраћам.Изашли сте и на
јако ружан начин сте дискутовали и морала сам да прекинем ту дискусију јер не желим да се ова
Скупштина претвори у циркус.Једнако се понашам према свима и ако се говори о кршењу Пословника,
сви га кршите почев од Вас.Молим за убудуће да се сви одборници придржавају Пословника.
Јово Недић ,потпредсједник Скупштине, обраћа се одборнику Ђурђевићу и пита ко је њега
овдје вријеђао приватно, те изјављује да он да има нешто против њега приватно да би то они ријешили
напољу.
Предсједница Скупштине одузима ријеч потпредсједнику Скупштине Јови Недић.
Љубиша Станишић пита зашто Ведран Ђурђевић , ако сматра да га неко вријеђа, не сазове
Комисију за праћење провођења Кодекса понашања.Он сматра да је то један од разлога да се покрене
поступак смјене Ведрана Ђурђевића као предсједника те Комисије.
Ведран Ђурђевић (криви навод) наводи да се његова дискусија везана за потпредсједника
Општине није односила на њега већ на бившег предсједника Клуба одборника СНСД-а који је сада
замјеник предсједника Клуба, те да усмено подноси оставку на дужност предсједника Комисије за
провођење Кодекса понашања.
Дискусије више није било и Информација је дата на изјашњавање.

Са 15
гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН прихваћена је усмена
Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац.
АД – 4. Приједлог програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње за
2018. годину
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, начелница Одјељења за просторно уређење и
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стамбено-комуналне послове.
Дискусије није било и Приједлог програма стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА у предложеном тексту донијет је Програм обављања и финансирања
заједничке комуналне потрошње за 2018. годину.
Након ове тачке услиједила је пауза у трајању од 5 минута.
АД - 5. Приједлог одлуке о приступању изради Урбанистичког плана Шамац 2018-2033.
Од ове тачке дневног реда сједници не присуствује начелник Општине Ђорђе Милићевић.
Уводно образложење дала начелница Одјељења за просторено уређење и стамбено-комуналне
послове.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.Изјашњавању није
присуствовао Недељко Митровић.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о приступању
изради Урбанистичког плана Шамац 2018-2033.
АД - 6. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем усменог јавног
надметања за обављање сточарске и ратарске производње
Овој тачци дневног реда присуствовао је Даринко Јефремовић, у својству предсједника Комисије
за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Општине Шамац,
који је дао уводно образложење .Он је подсјетио даје скоро прије годину дана био расписан јавни оглас
за избор најповољнијег понуђача за давање у закуп пољопривреднпг земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда.Без обзира што ће се овај јавни
позив провести путем усменог јавног надметања, он се на неки начин наслања на овај претходни у том
смислу да се све оно пољопривредно земљиште које није подијељено у претходном поступку, бит ће
подијељено у овом поступку усменим јавним надметањем.Површина земљишта које ће бити предмет овог
поступка је 158,9556 ha пољопривредног земљишта и исто се налази у катастарским општинама:
Крушково Поље, Горња Слатина, Доња Слатина, Баткуша, Брвник, Обудовац и Браница. Цјелокупан
поступак се проводи у складу са Правилником о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, закључит ће се уговори са пољопривредним произвођачима на период од 12
година и на комплетан Приједлог одлуке , као и приједлог јавног огласа који ће пратити ову одлуку,
Министартство пољопривреде, шумарства и водопривреде је дало своју сагласност.
Приједлог одлуке дат је на дискусију.
Милан Симић: Сматра да је свима јасно о чему се ради и да је то наставак поступка који се води
већ неко вријеме.У Приједлогу одлуке је написано да се искључују правна лица која већ имају додјељене
концесије на земљиште.Пошто је било неколико измјена и допуна Правилника ( 2012., 2015. и 2016. год.)
није запазио да ли Одлука искључује оне који су добили одређену површину земљишта у закуп у
поступку додјеле у закуп, дакле да ли они који су по последњем јавном позиву добили у закуп
пољопривредно земљиште имају право да учествују на овој лицитацији.
Брано Гајић: Сматра да је у тачци VIII требало да стоји да они који су у претходном јавном
позиву добили пољопривредно земљиште у закуп да не могу поново аплицирати и на овај јавни позив.
Ведран Ђурђевић: Сматра да би можда требало испред Општинске управе иницирати измјену
Правилника, или да се чак не иде уопште са расписивањем овог јавног огласа .
Милан Симић: Истиче да имамо основан Савјет за пољопривреду и да је он могао интервенисати
код Министарства за пољопривреду да се сачека са овом одлуком до измјене Правилника.
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Дикусије више није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању јавног
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју
општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање сточарске и ратарске производње
АД- 7. Приједлог одлуке о стицању непокретности у к.о. Шамац
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, начелница Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Ђорђе Кертић наводи да му је драго чути да се успјело нешто наплатити од „Конс-теам“ тј. од
Словака.Бивши менаџмент Општине је убједио нас одборнике у прошлом сазиву Скупштине, да је ту
немогуће било шта урадити, да се никаква дуговања од њега не могу наплатити, и да је можда најбоље да
се све то отпише.То су биле ријечи бившег начелника а потврдили су и други тадашњифункционери.
Драго му је што ће се тај дуг свести на неких 18.000 КМ и да ће се извршити повећање капитала Општине.
Све то показује превелико знање и способност и спремност овог менаџмента или пак неспособност
претходног.Због тога велике похвале и начелнику Одјељења за привреду и Начелнику општине и
комплетном менаџменту и свакако треба наставити са оваквом праксом.
Милан Симић истиче да није тачно да претходна Општинска управа није покретала извршне
поступко против разних предузећа, па и против Конс тим-а.Извршни поступак проитв њих давно је
покренут и он се редовно допуњавао.Ово што је ова Управа сада урадила је допуњавање претходних
поступака.
Ведран Ђурђевић (криви навод Керић Ђорђа и дијелом наченици Одјељења за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове) Мисли да та имовина није продана у поступку приватизације већ у
поступку стечаја. и Општина неће повећати капитал већ имовину, јер Општина нема капитал већ имовину
Драго му је што је ово урађено и што је реално да се наплати дио потраживања.Такође наводи да све ово
за што се они прозивају, да би на то могао одговорити Саво Минић а за велику већину одлука су гласали
доборници садашње позиције а тада опозиције.На крају истиче да је извршни поступак покренула
претходна Општинска управа а ова је довршила.
Предраг Маринковић наводи да је одборник Кертић својом дискусијом управо демантовао
дефиницију политичара коју је навео у својој дискусији под тачком 3.
Ђорђе Кертић истиче да му није била намјера да било кога увриједи и извињава се ако се
погрешно изразио.
Мирко Лукић наводи да подржава доношење ове одлуке али истиче да није сигуран да је
назив фирме исправан, односно како је то наведено у члану 1. и 2. Приједлога одлуке, па би требало то
провјерити и укладити са правим називом јер сутра ће требати ову одлуку провести у Геодетској управи
и доћи ћемо у сукоб да ли је то ова или нека сасвим друга фирма.
Ведран Ђурђевић наводи да у књизи уложених уговора стоји назив Конс-теам те би требао
усагласити назив са стањем књиге уложених уговора.Када је у питању ова одлука, не само да у члану 1. и
члану 2. није тачан назив, већ и у књизи уложених уговора пише Конес-тим, а овдје нема повлаке
уопште.сада је само у питању да ли ће Геодетска управа хтјети провести такав уговор.А питање је како
је у судском регистру уписано, али је очигледна несагласност између приједлога одлуке и књиге уложених
уговора.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине је ставила на изјашњавање Приједлог
одлуке , с тим да се у члану 1. и 2 одлуке изврши корекција у погледу назива фирме , односно да се
усагласи са тачним називом фирме.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о стицању
непокретности у к.о. Шамац, уз закључак да се у члану 1. и 2.унесе тачан назив фирме , који
претходно треба провјерити.
АД - 8. Приједлог одлуке о стављању у промет непокретности у својини општине Шамац
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

24 гласа ЗА

у предложеном тексту донијета је Одлука о стављању у промет

непокретности у својини општине Шамац .
АД - 9. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
општине Шамац
Уводно образложење дала је начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
дјелатности.
На питање Милана Симића и одговора који је на исто дала Ведрана Михаљчић, Приједлог
одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о начину и условима јавне
продаје непокретности у својини општине Шамац .
АД - 10. Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење
Констатовано је да нема потребе за уводним образложењем.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА
простора на коришћење.

у предложеном тексту донијета је Одлука о додјели пословног

АД -11. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких
странака које имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2018. години
Констатовано је да нема потребе за уводним образложењем.
Дискусије није било и Приједлог одлуке је дат на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о финансирању
дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине
Шамац у 2018. години.
АД- 12. Приједлог одлуке о именовању мртвозорника
Консататовнао је да нема потребе за уводним образложењем и пресједница Скупштине ставила је
Приједлог одлуке на дискусијуу.
Михајло Товирац сматрада је предложени износ накнаде понижавајући и да би реална висина
накнаде за рад мртвозорника била око 50 КМ, с обзиром да је то веома одговоран посао.
Предсједница Скупштине општине Николина Шкрбић обраћа се одборнику Товирац Михајлу
и пита да ли ће учествовати у гласању, а што се односи и на одборнике Благоја Симић и Драгана
Илинчић, пошто су они предложени за мртвозорнике.
Ведран Ђурђевић износи приједлог Клуба одборника СНСД-а да се накнада са 35 КМ повећа на
50 КМ.
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, изјаснио се у име предлагача и истакао да
се на износ накнаде обрачунавају порези и доприноси.По старој Одлуци накнада је била 25 КМ а у овом
Приједлогу одлуке је повећана 35 КМ, а то је повећање од 40%.Сматра да не би било примјерено да
повећање буде 100% у односу на претходну одлуку.
Предсједница Скупштине пита да ли одборник Михајло Товирац и Клуб одборника СНСД-а
остају при својим приједлозима.
Ведран Ђурђевић изјављује да Клуб одборника СНСД-а повлачи свој приједлог да накнада за рад
мртвозорника износи 50 КМ.
Михајло Товирац изјављује да остаје при свом приједлогу.
Крста Бајкановић наводи да међу предложеним за мртвозорнике не види др Тешића а зна се
колики је Обудовац по броју становника .
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Благоје Симић, као директор ЈЗУ Дом здравља Шамац, наводи да др Тешић ове године иде у
пензију и на њега не можемо рачунати а доктори женског пола не желе да раде ове послове.
Одборници Михајло Товирац, Благоје Симић и Драган Илинчић су се изјаснили да се уздржавају
од гласања по овој тачци дневног реда.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине ставила је Приједлог одлуке на
изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао Крста Бајкановић.
Оборници Драган Илинчић, Михајло Товирац и Благоје Симић су се изјаснили да се уздржавају
од гласања по овој тачци.
Предсједница Скупштине је прво ставила на изјашњавање приједлог одборника Михајла Товирац
да се накнада за рад мртвозорника повећа са 35 на 50 КМ.

Одборници су се изјаснили са 8 гласва
што значи да приједлог није прихваћен.

ЗА, 10 гласова ПРОТИВ и 2 гласа УЗДРЖАН,

Затим је предсједница Скупштине ставила на изјашавање Приједлог одлуке.
Одборници су се изјаснили са 13 гласова ЗА и 7 гласова УЗДРЖАН.
Михајло Товирац сматра да нису добро пребројани гласови те тражи да се гласање понови.
Предсједница је замолила одборнике да се поново изјасне по Приједлогу одлуке.

Са 14 гласова ЗА и 6 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту донијета је Одлука о
именовању мртвозорника.
Овом Одлуком за мртвозорнике именовани су сљедећи доктори медицине:
1. др Јован Живковић
2. др Драган Илинчић
3. др Михајло Товирац
4. др Благоје Симић
АД- 13. Приједлог одлуке о допуни одлуке о комуналним накнадама
Од ове тачке девног реда сједници не присуствује одборник Крста Бајкановић.
Мирко Лукић као предсједник Комисије за стаут и прописе је упознао да је у Приједлогу одлуке
грешком изостављен члан којим се одређује када одлука ступа на снагу,те у том смислу предлаже да се
дода члан 2. који гласи:
„Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Дискусије није било и Приједлог одлуке , са допуном коју је предложио Мирко Лукић, је стављен
на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА донијета је Одлука о допуни Одлуке о комуналним накнадама, с тим
што се предложени текст допуњава са чланом 2. који гласи:
„Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац“
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АД- 14. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
Констатовано да нема потребе за уводним образложењем.
Дискусије није било и предсједница Скупштине ставила је Приједлог одлуке на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о измјени и допуни Одлуке о
јавним паркиралиштима.
АД- 15. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини
општине у 2017. години
Предсједница Скупштине општине дала је уводно образложење.Дискусије није било и Извјештај
је стављен на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о раду Скупштине
општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине у 2017. години.
АД-16. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2017. години
По овој тачци дневног реда сједници присуствује предсједник Одбора за жалбе Општинре Шамац
Владимир Благојевић.
Констатовано је да нема потребе за уводним образложењем, а пошто није било дискусије,
Извјештај је стављен на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) усвојен је Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине
Шамац у 2017. години.
АД – 17. Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2017. годину
Уводно образложење дала је начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Ведрана Михаљчић.
Дискусија: Ђорђе Кертић, Милан Симић, Љубиша Станишић
Информација је стављена на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о реализацији Програма изградње
и уређења простора за 2017. годину.
АД – 18. Информација о реализацији Програма
комуналне потрошње за 2017. годину

обављања и финансирања заједничке

Констатовано да нема потребе за уводним образложењем.Дискусије није било и Информација је
дата на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о реализацији Програма
обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње за 2017. годину.
АД – 19. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01. до 31.12. 2017. године
Констатовано да нема потребе за уводним образложењем.Дискусије није било и Информација је
дата на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о раду Комуналне полиције за
период 01.01. до 31.12.2017. године.

14

АД – 20. Актуелни час
I Предсједница Скупштине информисала је да је ДНС- а доставио писмено обавјештење о
промјени састава њиховог Клуба одборника и да исти сачињавају: Крста Бајкановић, предсједник Клуба,
Недељко Митровић, замјеник предсједника Клуба и Ружа Станишић, члан Клуба.
II Ведран Ђурђевић , предсједник Клуба одборника СНСД-а
1. Жели да пренесе незадовољство дијела грађана МЗ Српска Тишина и то становништва
сокака „Глигоревић“, који су га обавјестили да је у том сокаку погашено 20-ак сијалица а
само три сијалице раде.То не би било симптоматичнои да у осталим сокацима освјетљеност
није много већа.Претпоставка становништва и то им је симптоматично јер у том сокаку
живи бивши потпредсједник СНСД-а, јер откуда да је њихов сокак најнеосвјетљенији.Стога
моли да се то провјери и види шта је стварни разлог за то.
2. Истиче да одговор који који су добили на њихово одборничко питање везано за Приједлог
одлуке о додјели у закуп пољопривредног земљишта Предузећу „Агро-примус“ није одговор
који су они тражили.
Напомиње да ово није одборничко питање али очекује да на наредној сједници на дневном
реду буде Приједлог одлуке о додјели у закуп пољопривредног земљишта, које још није
додјељено у закуп по основу јавног позива за достављање писаних понуда.
Ведрана Михаљчић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
подсјетила је да је донијета одлука и да свако ко жели да поред његове куће или гдје већ жели има јавну
расвјету треба да поднесе захтјев Општинској управи за прикључење на приватно бројило.Општинска
управа је у сарадњи са предсједницима мјесних заједница у фебруару мјесецу одредила мјеста у центрима
мјесних заједница која која ће бити освјетљена и трошкове плаћа Општина, а све остале свјетиљке које
нису прикључене на приватна бројила се искључују. Лице које је поднијело захтјев за прикључење на
приватно бројило је дужно да пријави комуналној полицији сваки квар до кога дође а „Енергосистем“
који врши одржавање ће у складу са обимом посла изаћи на лице мјеста и отклонити квар.
Обећала је да ће ово што је одборник Ђурђевић изнио свакако бити провјерено о чему се ради.
III Михајло Товирац је поставио усмено питање које гласи:

„

Колики је дуг према свим парламентарним странкама у Скупштини општине

Шамац?“
IV Ђорђе Кертић је поставио усмено питање које гласи:

„ У којој фази је нафтна бушотина у Обудовцу?“
Сједница је завршила са радом у 13,05 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.
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