РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-4/21
Датум: 12.03.2021. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА IV СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 12.03.2021. ГОДИНЕ У САЛИ ЗА
СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-4/21 од 04.03.2021. године.
Сједницу је сазвао предсједник Скупштине општине Шамац Симо Варадиновић, а записник је
водио Срђан Благојевић, стручни сарадник.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовало је 24 одборника, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

Анка Тутњевић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

2

Предраг Којић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

3

Рада Ђокић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

4

Ђорђа Кертић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

5

Драган Митровић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

6

Михаило Ђурђевић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

7

Љубиша Станишић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

8

Саво Минић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

9

Милан Јовановић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

10

Раденка Миросављевић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

11

Милан Ђурђевић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

12

Стефан Радић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

13

Симо Варадиновић

Српска демократска странка -СДС

+

14

Лазар Ђекић

Српска демократска странка –СДС

+

15

Благоје Симић

Српска демократска странка –СДС

+

16

Николина Шкрбић

Српска демократска странка –СДС

+

17

Мирко Лукић

Српска демократска странка -СДС

+

18

Delfa Biberović Schurr

HDZ BiH- HDZ 1990

+

19

Marijan Jović

HDZ BiH- HDZ 1990

+

20

Крста Бајкановић

Демократски савез - ДЕМОС

+

21

Милан Николић

Демократски савез - ДЕМОС

+

22

Јадранка Ђукић

Социјалистичка партија -СП

+

23

Миливоје Горановић

Уједињена Српска -УС

+

24

Лазар Маринковић

ДНС- Демократски народни савез

+

25

Властимир Марковић

СПС-Социјалистичка парија Српске-''Будућност Српске ''

-

Сједница се одржава у великој сали за сједнице Скупштине општине Шамац уз поштовање свих
прописаних мјера, ради заштите јавног здравља, одн. здравља људи и смањења могућности
преношења вируса Корона са човјека на човјека. С тим у вези примјењене су здравствене мјере:
•
•
•
•

Дезинфекција руку на улазу у салу за сједнице
Обавезно кориштење личне заштитне опреме (маске) које су обезбијеђене за oдборнике и све
учеснике у раду сједнице
Физички размак између присутних одборника и лица која учествују у раду сједнице
Обезбјеђење што мањег истовременог присуства броја људи у сали, ради спречавања већег и
дужег социјалног контакта

Након извршене прозивке и пошто је констатовано да је присутан довољан број одборника (24) за
пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске. Oдборник Властимир
Марковић је оправдано одсутан, а одборник Милан Ђурђевић је најавио кашњење.
Поред одборника сједници присуствују: Блаженка Максимовић, в.д. секретара Скупштине
општине, Ђуро Ивановић, замјеник начелника општине Шамац, Ведрана Михаљчић, в.д.начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Предраг Недић, в.д.начелника
Одјељења за привреду и инспекцијске послове, Велимир Андрић, в.д. начелника Одјељења за
финансије, и Мишо Дервенић, в.д. начелника Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне
заштите.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Светлана Павловић,
самостални стручни сарадник за информисање у Служби начелника општине Шамац, и камерман
ХИТ Телевизије Илија Васић.
Сједницу је отворио и истој предсједава предсједник Скупштине општине Симо Варадиновић,
који је поздравио присутне, и захвалио се на одзиву.
Предсједник је затим предложио дневни ред по Сазивнику за IV редовну сједницу и исти прочитао, те
упитао има ли приједлога за измјене и допуне предложеног дневног реда?
Ђуро Ивановић, замјеник начелника општине Шамац предложио је да се друга тачка скине са
дневног реда, с обзиром да је Начелник општине Шамац спријечен да присуствује сједници
Скупштине општине.
Предраг Недић, в.д.начелника Одјељења за привреду и инспекцијске је да се девета по реду
тачка предложеног дневног реда ''Информација о раду општинских инспекција у 2020. години са
планом рада за 2021. годину'' скине са дневног реда, будући да је достављена Информација
непотпуна, првенствено мислећи на дио који се односи на урбанистичко-грађевинског инспектора
који је доставио погрешну информацију, и потребна су додатна појашњења. С обзиром да
информација није употпуњена до момента слања материјала одборницима, иста није ни достављена,
те се предлаже скидње тачке са дневног реда.
Приједлога за додатне измјене и допуне није било, прешло се на гласање о предложеним
измјенема.
Са 23 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се друга тачка предложеног дневног реда по
сазивнику за IV редовну сједницу СО шамац скине са дневног реда.
Са 23 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се девета тачка предложеног дневног реда по
сазивнику за IV редовну сједницу СО шамац скине са дневног реда.
Предсједник Скупштине ставио је потом на гласање приједлог дневног реда по сазивнику, са
већ прихваћеним измјенама, којима се тачке број 2 и 9 скидају са предложеног дневног реда, тако да
тачка број 3 постаје тачка број 2, а тачка број 10 постаје тачка број 9, закључно са тачком број 10.
Са 23 гласа ЗА усвојен је следећи:
Д Н Е В НИ Р ЕД
1. Извод из записника са III редовне сједнице Скупштине општине Шамац
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2. Извјештај Главне службе за ревизију о проведеној финансијској ревизији Општине Шамац
за период 01.01-31-12.2019. године
3. Приједлог одлуке о усвајањуАкциoног плана за отклањање неправилности по Извјештају о
ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.0131.12.2019. године
4. Приједлог одлуке о усвајању Програма и календара културних активности у 2021. години
5. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац за 2020. годину
6. Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње у 2020. години
7. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2020. години
8. Информација о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у својини
општине Шамац и пословних простора којима располаже општина Шамац у 2020. години
9. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.31.12.2020. године
10. Актуелни час
АД – 1. Извод из записника са III редовне сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитао одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
III редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 23.02.2021. године.
Примједби није било и Извод из записника је стављен на изјашњавање.
Са 23 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН усвојен је Извод из записника са III
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 23.02.2021. године, без примједби.
АД – 2. Извјештај Главне службе за ревизију о проведеној финансијској ревизији Општине
Шамац за период 01.01-31.12.2019. године
Велимир Андрић, в.д. начелника Одјељења за финансије дао је уводну ријеч. На почетку
истиче да се пред одборницима налази Извјештај Главне службе за ревизију за период 01.0131.12.2019.год. У складу са Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске, Главна служба за
ревизију периодично спроводи ревизију, у току 2020.год. је спровела ревизију и доставила Извјештај
о проведеној финансијској ревизији општине Шамац. Прије тога, достављен нам је и нацрт, на који
смо имали и дали примједбе, дио истих је усвојен, а након тога достављен нам је коначан Извјештај
који се налази пред вама.
Главна одлика овог Извјештаја, и то је одмах у почетку констатовано, да општина Шамац
извјешаје приказује истинито и објективно у свим материјалним аспектима, и да је финансијско стање
имовине и обавеза, извршење буџета истинито и објективно. Наравно, мишљење има својих
недостатака које су евидентиране кроз сам Извјештај о ревизији. Извјештај је достављен као
мишљење са резервом, што је било и претходних година, и све општине на подручју РС у којима је
проведена ревизија су имале мишљење са резервом. На основу датих препорука Главне службе за
ревизију, којих је 11, 6 се односи на финансијско извјештавање, 4 се односе на Кабинет начелника, и
једна препорука или неправилност се односи на Скупштину општине Шамац.
У складу са тим препорукама, а што је комплементарна тачка са наредном тачком дневног
реда, то је акциони план за отклањање неправилности, ми смо припремили акциони план који се
треба усвојити и послати Главној служби за ревизију. Што се тиче препорука за финансијске
извјештаје, њих је 6, двије су већ реализоване а односе се на израду годишњих финансијских
извјештаја. Препорука која се односи на годишњи попис имовине и обавеза, Главна служба за
ревизију је дала примједбу око самог начина како се врши попис имовине и обавеза, и то је нешто
што је карактеристично за све извјештаје у претходним периодима. Што се тиче друге и треће
препоруке, одн. недостатака, ради се о чисто књиговодственим евиденцијама, одн. вођење учешћа у
капиталу општине Шамац у јавним предузећима. Четврта препорука, ради се о књиговодственом
начину вођења грађевинских објеката који се воде у изградњи. Те препоруке никада неће бити могуће
у потпуности, због самог начина евидентирања, због Закона о рачуноводству и ревизији, отклонтити
и реализовати. О чему се ради, даћу вам један примјер: радили смо адаптацију и реконструкцију
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објекта у Крушковом Пољу, тај објекат из ранијег периода нема грађевинску дозволу и он се мора
евидентирати на другачији начин у књиговодственим евиденцијама. Да би провели грађевинску
дозволу, треба много средстава, и тако је по многим мјесним заједницама. То ће се дешавати и у
будућности, не само код нас него и у другим општинама. Што се тиче пете и шесте препоруке, ако
говоримо о финансијским извјештајима, оне су већ урађене.
У односу на недостатке везано за начелника Општине, како је овдје дефинисано, ради се о
препоруци или недостатку да се уговори о дјелу закључују у складу са чланом 205. Закона о раду, и
да се донесе Правилник о репрезентацији. Поред тога, набавка роба и услуга да се врши у потпуности
у складу са Законом о јавним набавкама, и ту прије свега, да не буде забуне, ради се о процјени јавних
набавки у текућој години. Као што вам је познато, на почетку сваке године донесе се план јавних
набавки, гдје се дефинише шта је то што је планирано да се набавља, а онда у току године долази до
измјена тих износа, потреба, итд. На примјер, ми смо донијели план јавних набавки а у међувремену
смо добили донаторска средства за неке двије куће, и оне нису садржане у основном плану јавних
набавки. Поред тога, подношење извјештаја о утрошеним средствима од стране корисника гранта, то
се већ ради и то смо ставили као нешто што мора да буде у будућем временском периоду стална
активност. Једна препорука која се тиче израде стратегије развоја локалних путева, ви сте као
одборници усвојили План рада Скупштине, и та стратегија је планирана у октобру мјесецу да буде на
Скупштини.
Одборник Саво Минић (СНСД)
На почетку свог обраћања, истиче како мисли да смо мало прије слушали нешто што смо
требали слушати под другом тачком дневног реда, и сложићемо се да требамо овдје само пар ствари
констатовати. Сјећам се вас, поготово Вас г. Андрићу, сада нам нешто невјешто причате са
замуцкивањем, доста Вам лакше иде нападање, ја нећу нападати, само ћу Вас питати једну ствар као
начелника за финансије, на шта сте потрошили 102.000 КМ за репрезентацију? Ако година има 52
недјеље, пута субота и недеља 100 дана, годишњи одмори, Божић и остали празници, 500 КМ
трошите дневно на репрезентацију. 102.000 КМ је пуно, и Главној служби за ревизију нисте
доставили на шта сте то потрошили. Имамо ли ми право, као одборници, да знамо на шта сте
потрошили? Ви кажете да немамо право да знамо и није никакав проблем.
Друга ствар, ако причамо о средствима јавног информисања и праћењу, да ли је то урађено са
јавним набавкама или није, и свака ваша поштапалица иде '' и прије је тако било'' тачно, само што
причамо о суштини. Имате у овом ревизорском извјештају шта су биле препоруке у оном
ревизорском извјештају када смо ми били на власти, и видите шта је суштина. Причамо о томе да
нисте укњижили инфраструктуру Водовода, причамо о стварима које су битне за општину Шамац, ја
не нападам никога персонално. Причамо о чињеници да је 150.000 КМ дато за медијско праћење, и да
сам ја на двије скупштине одн. у два наврата дао изјаву која је скроз исјечена. То није било док смо
ми били. Оног момента када смо се договорили да се дају изјаве, давале су се изјаве. Ако треба да
ништа не кажемо, па ни то није никакав проблем, ако ће вам то правити неко душевно задовољство
ево не морам ни данас, као речено је да ће СНСД данас дати изјаву, не морам ни данас. Мислите ли да
ће боље бити на подручју општине Шамац? Немојте бити толико осиони. Причали смо прошли пута
око начина односа према људима, па сам ја са мојим другаром Симом Варадиновићем, нашим
предсједником Скупштине, остао у једној дилеми, како је он остао без посла када сам ја дошао на
власт, и цијело вријеме размишљам о томе. Прво то није тачно, друго видим да настављате и кроз
нову систематизацију, ја вам желим сву срећу, ево очистите то, будите са својим кадровима, будите
са стручним кадровима. Што се овога тиче, имам само једно питање: хоћете ли нам, не морате сада и
знам да не можете, доставити шта је то 102.000 КМ репрезентације, и да вас питам зашто нисте
раскњижили ово око ''Посавље Пром-а'' јер знам да вас то сикира. Видим да сте пожурили са одлуком
око локалних путева, а нисте пожурили са одлуком око репрезентације, каква вам је динамика до
следеће скупштине моћи ћете једно 50 хиљада потрошити на репрезентацију.
Одборник Ђорђа Кертић (НП – Ђорђе Милићевић)
Наглашава да ће се осврнути на излагање одборника Минића у једном аспекту ''како је прије
било''. Везано за медије, био сам одборник и у прошлом, и претпрошлом сазиву, знам како су медији
функционисали што се тиче опозиције тако да је ова одлука, која је донесена на Колегијуму а односи
се на давање изјава медијима, више него демократска и транспарентна.
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Што се тиче Извјештаја, ја се свакако слажем са колегом да се усмено или писмено достави
утрошак средстава за репрезентацију, како су она трошена, немам ништа против. На веб сајту Главне
службе за ревизију, и на општинском сајту извадио сам препоруке које су донесене 2015. године, и
реализацију тих препорука, с тим да имамо и Извјештај о статусу датих препорука приликом ревизије
консолидованих финансијских извјештаја општине Шамац за 2015. годину. Ту се ради о оних 16 или
20 препорука у протеклом периоду. Сада имамо 11 препорука, од којих су двије реализоване, 4 су
техничке природе, па ћемо исто моћи видјети на страници Главне службе за ревизију како се оне
примјењују и како се рјешавају те препоруке. Сви, које буде занимало како се проводе ове препоруке
из акционог плана, могу на веб сајту Главне службе за ревизију у сваком моменту да виде њихов
статус. Замолио бих, када говоримо о овом Извјештају, да се на бавимо популизмом, да приступимо
озбиљно, озбиљна је и тачка дневног реда. Што се тиче имовине г. Минићу ви се држите ''Посавље
Пром-а'' а много озбиљнија ствар је ''Хранапродукт'', знате шта сте, да кажем урадили, када буде
прилика причаћемо о томе. Боље да видимо како да ријешавамо те проблеме, него да се неким
тривијалним стварима овдје замарамо.
Одборник Саво Минић (СНСД), реплика
Aко нешто причате ''знате ви шта сте'' за који ''Хранапродукт'' па сада као ви знате нешто а
нећете да нама кажете? Ја сам изашао да питам и да кажем једну ствар, тачно је да имају препоруке,
имали смо и ми препоруке, али ви сте бољи, паметнији, ви све боље и љепше радите,
транспарентније, дође ваш ревизорски Извјештај. Није битан број препорука, битна је суштина, али
ми не можемо о томе разговарати и ја не желим да ми о томе полемишемо. Не треба ми ништа,
никакво образложење на шта сте трошили репрезентцију, напустићу ову тачку дневног реда, немојте
да поједини доживљавају овдје стрес, да лик и дјело појединих ваших уважених партијских шефова
буде нарушен.
Одборник Мирко Лукић (СДС)
На почетку свог обраћања апелује на учеснике да се дискусија врати на тачку дневног реда.
Даље, наводи да се пред одборницима налази озбиљан документ, озбиљне Службе коју треба
уважавати и која једина може релевантно и свеобухватно дати оцјену рада и Општинске управе и
рада Скупштине, с обзиром да се ради озбиљном тиму и људима који, без обзира из које партије
потичу, су професионалци када је овај посао у питању.
Морам рећи, да ми није драго што је ово мишљење са резервом, али то није страшно. Циљ, не
треба да нам буде мишљење са резервом, него позитиван извјештај, и због тога без обзира на већину
других општина, морамо да тежимо да извјештај буде у том духу. Препоруке, или мишљења са
резервом које је ревизор изнио, нису нешто што треба да забрине или што је било тако озбиљно
нарушавање законских или подзаконских прописа. Сами сте могли, без обзира колико сте стручни у
овој области, да се увјерите о чему се ради, одн. која су мишљења, и у чему је прецијењено или
подцијењено нешто. Што се тиче Водовода, мислим да није спорно и увијек ће бити примједби када
је у питању попис имовине. Не знам, да ли има и једна општина у којој ће се правилно и до краја
досљедно провести акт на основу кога се врши попис и процјена имовине, мислим да је ово
једноставна ствар и да се да укњижити одн. провести да се зна колика је стварно вриједност, уколико
то већ нисте урадили.
Што се тиче дискусије везано за репрезентацију, морам рећи, не желећи да браним ни
начелника ни Кабинет начелника, мислим да је јасно, на страни 19 задњи пасус пише на шта се то
односи, није то оно што је он рекао, и то нема везе са оним што је он причао. Овдје је нешто сасвим
друго у питању, када се ради о расходима за репрезентацију, таква је ставка и када прочитате шта
обухвата та ставка онда ћете јасно видјети о чему се ради, да ово није кафана и да ту нису трошени
рачуни. Она прича од прије пар дана, везано за помоћницу министра која је за једно вече потрошила
1.600 КМ за један рачун, сада се инпутира у овом извјештају да је то наводно ревизор рекао.
Сјетићете се, да је 2019. година била година у којој се обиљежавало 100 година ФК ''Борац'', да су
биле културне манифестације, и када се то све сабере, ја немам ништа против да се аналитички
искаже структура тих давања, али тих 102.000 КМ се нису потрошиле на онај вид репрезентације у
који ми желимо да алудирамо, да је то кафана. То су догађаји који су се десили у току 2019. године.
Немам шта да кажем, да ли прихватамо овај Извјештај или не, предлажем одн. већ знам да је
општински менаџмент радио на потврђивању ових ставова и да ће са Главном службом за ревизију
завршити овај посао у интересу општинске администрације одн. Скупштине општине.
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Одборник Љубиша Станишић (НП – Ђорђе Милићевић)
Када се ради о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора, са сајта службе можемо
видјети да је, скоро па свака опшитна, добила извјештај са резервом. Исто тако можемо видјети да
смо ми скоро у врху, није нешто за похвалу обзиром да је мишљење са резервом, међу свим
општинама у РС по реализованим препорукама. Сјећам се Скупштине 2017. године, када смо имали
16 препорука од којих су само 4 реализоване, сада имамо 11 препорука а двије су већ реализоване у
овом периоду од ревизије. Остале препоруке су техничке природе, везане за техничке ствари у
рачуноводству.
Морам рећи искрено, када је у питању дискусија колеге Минића, изненађује ме количина
демагогије и спина коју је он изрекао, мислим да не требамо да се таквим стварима бавимо, него да
износимо чињенице. Када се ради о репрезентацији и утрошку 102.000 КМ, мислим да је тешка
демагогија износити ствари на такав начин, да се 500 КМ троши дневно на јело и пиће. Знамо добро,
да је од 2019. године и нешто раније, повећан низ културних активности нпр. Зимзоград, Љето на
Кеју и друге културне активности које улазе у ову ставку од 102.000 КМ, и сложићете се са мном
дефинитивно тешка демагогија колеге Минића.
Велимир Андрић, в.д. начелника Одјељења за финансије
Наглашава на почетку да ће пробати дати додатна појашњења, или одговоре. Волио бих, као
в.д. начелника Одјељења за финансије, да имамо ревизију сваке године, јер то је нешто што нама даје
смјернице да исправљамо себе у стварима које радимо, али то није тако, то иде периодично на сваке
три до четири године, не због нас него због Главне службе ревизије. Свакодневно, Одјељење за
финансије контактира, најчешће Министарство за финансије јер су они нама најрелевантнији, затим
Главну службу ревизије, Фискални савјет, и све оне институције које требају како би овакве ствари
отклонили. Да то не радимо, имали би 50 препорука и у то сам сигуран.
Рећи ћу нешто, што можда не треба да кажем као начелник Одјељења за финансије, и то
говорим првенствено млађим одборницима, старији то знају. Основно правило, дужност и обавеза
одборника јесте да прочита материјал, о тачкама о којима планира да дискутује да се припреми,
мислим да то није био случај овдје. Извлачење из контекста је овдје евидентно. Када се каже да је за
медије потрошено 153.000 КМ, прочитајте у овом Извјештају стр. 11 каже: није провела поступке
јавних набавки у најмање износу 153.000 КМ и тако даље, па набраја: услуге медијског праћења и
оглашавања, уважени одборник је то прочитао и даље није ишао, а доле имате: услуге снабдијевања
заштитном опремом, сервис ватрогасних апарата, заштита радника на раду, итд. итд. и то је све
153.000 КМ. Медији иду по јавним набавкама, раније смо имали 70.000 КМ фактуру провдену без
јавне набавке, то је било прије.
Идентична ситуација је и са репрезентацијом. Уважени одборник Лукић је то примјетио, и зна
се шта је то 102.000 КМ, није то јело и пиће, и јасно је зашто је 2019. год. било тако, реците да није
требало славити 100 година ФК ''Борац'', мислим да јесте. Када бих вам морао објашњавати, а није ми
проблем, зашто је то на тој ставци, онда бих вам морао донијети сет закона о рачуноводству и
ревизији, правилника о књиговодственим евиденцијама, и да кажем то је сугестија и од
Министарства финансија, савеза рачуновођа и ревизора, тај трошак мора ићи на тај конто, то знају
економисти. Не мијешам се у право, јер га не познајем, али економију знам. Зато је то тако исказано,
и када узмете шта је све евидентирано на томе, видјећете да то није јело и пиће.
Препоруке од раније, 16 препорука званично, плус још неке које су у опису, 12 реализовано а
4 дјелимично. У свом уводном излагању сам напоменуо, да неке препоруке, ни сада нећемо бити у
могућности у потпуности да реализујемо, и то је опет због ових закона. Ако узмемо, ево неко се
потрудио да мимо скупштинског материјала погледа на сајту Главне службе ревизије како је то у
случају других ревизија и како је то било раније, прочитаћу вам само за неке, нпр. Зворник идентично
као и код нас, па каже попис имовине да се поступа у складу са правилником о вршењу пописа,
признавања, вредновања и евидентирања имовине, запошљавање службеника и намјештеника у
складу са Законом о раду, поступци јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама, стратегију
развоја локалних путева ни они немају, затим имамо Модричу, попис имовине исто да се врши у
складу са правилником, консолидовани финансијски Извјештај да се укључе сви ентитети, поступци
јавне набавке опет да се врше у складу са Законом о јавним набавкама, и тако даље. Онај ко хоће да
се потруди да види стварно стање ће га и видјети. Слажем се са одборником Лукићем, да наш циљ
треба да буде не мишљење са резервом, него позитивно мишљење, и то ће бити наш циљ. Што се тиче
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укњижавања инфраструктуре, уопште није упитно укњижавање инфраструктуре Водовода , то је
једино предузеће које је укњижено и у којем се врши та консолидације ентитета што се наводи у овим
препорукама. Проблем су , рецимо, ''Слободна Зона'' , '' Апотека'', па реците ми колико је учешће
општине Шамац у апотеци, знате ли ви бивши начелниче? Не знате. Идентично је и са ЈПУ ''Радост'' ,
идентично је и са Домом здравља, па колико је то учешће капитала у Дому здравља? Нема га ни једна
општина, закон је предвидио да мора бити, а ниједна га општина нема, и то ће бити недостатак у
реализацији ових препорука. Ми ћемо имати на Скупштини Извјештај о реализацији акционог плана,
сада већ друге тачке дневног реда, одн. Извјештај о реализацији препорука, то ћете имати овјде и тада
ћете видјети шта смо урадили а шта нисмо.
Навео сам препоруке од раније, значи 12 препорука у потпуности реализовано, 4 препоруке
дјелимично, толико о томе. Знамо како је било прије, и како је сада. Ни једног момента не говорећи
да је овај Извјештај савршен, он има своје недостатке и то сам вам објаснио. Мало је општина које
имају 11 препорука Главне службе ревизије, од којих смо двије већ реализовали, одн, ријешили, двије
су у току и једна која је Програмом рада Скупштине предвиђена у овој години. Остале препоруке су
техничке природе. И још нешто, у ваше вријеме г. Минићу, опозиција није могла на телевизији да да
било какву изјаву, на било коју тему.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 22 гласа ЗА, 1 глас УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Извјештаја Главне службе за ревизију о проведеној финансијској ревизији
Општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године
АД – 3. Приједлог одлуке о усвајању Акциoног плана за отклањање неправилности по
Извјештају о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за период
01.01-31.12.2019. године
*образложење дато у оквиру тачке бр.2
Дискусије није било, приступило се гласању.
Са 23 гласа ЗА, ниједан УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела
Одлуку о усвајању Акциoног плана за отклањање неправилности по Извјештају о ревизији
консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01-31.12.2019. године
АД - 4. Приједлог одлуке о усвајању Програма и календара културних активности у 2021.
години
*од ове тачке сједници присуствује и одборник Милан Ђурђевић, присутно укупно 24 одборника
Мишо Дервенић, в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности и послове цивилне
заштите
Истиче да се пред одборницима налази редовна тачка коју усвајамо сваке године, и законски
смо дужни да донесемо овакав Програм. Програм је припремљен у нади да ће епидемиолошка
ситуација бити нормализована, те да стање неће бити какво је тренутно. Програм је припремљен у
сарадњи са Центром за културу, и у договору са друштвима и клубовима који дјелују у области
културе. Добили смо њихове приједлоге које смо уврстили у калнедар и програм наших активности.
Што се тиче манифестација које организује општина Шамац са Центром за културу, то можете
видјети у трећем дијелу овог документа, као и активности које ћемо спроводити током године.
Одборник Милан Николић, предсједник Савјета за културу (ДЕМОС)
Као предсједник Савјета за културу Скупштине општине Шамац, извијестио је Скупштину да
је Савјет одржао сједницу на којој је разматран Програм и календар културних активности у 2021.
години. Савјет је подржао приједлог Програма, уз одређене препоруке које су предложене начелнику
Одјељења. Главни проблем код културно-умјетничких друштава је мали буџет који је планиран за ову
годину, толико да се питамо да ли ова друштва требају уопште и да постоје. Нисам био на Скупштини
када је усвајан буџет, сигурно бих дискутовао поводом тога, јер износ од 25.000 КМ је јако мало.
Уколико епидемиолошка ситуација и ове године буде као и прошле, онда нам неће требати ни тих
25.000 КМ. Замолио бих начелника Службе за друштвене дјелатности, и остале чланове Кабинета, да
уколико се створе услови да се овај грант, реалокацијом средстава са других тачака, пребаци на
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културно-умјетничка друштва, уколико се буде радило и уколико се омогуће услови рада свим
друштвима.
Одборник Раденка Миросављевић (СНСД)
Истиче да је као члан Савјета за културу била присутна сједници Савјета, на којој је посматран
и анализиран Програм и календар културних активности, и гдје су изнесени одређени приједлози одн.
замјерке. Оно што желим да кажем, хтјели ми то признати или не, култура је веома битан а
недовољно цијењен дио нашег живота, све се некако своди, нажалост на неке друге ствари и
приоритет се даје другим стварима. Такође, желим да кажем да се слажем да је финансијски износ
који је намијењен за ових осам друштава изразито мали, и уколико све буде уредно и смири се стање
са Корона вирусом, то неће бити довољно. Као члан културно-умјетничког друштва које добије 2.500
КМ, то је довољно само за једно путовање у иностранство, а колико сва друштва и актери учествују,
то је заиста премало. Такође, морам рећи да сам ја предложила, с обзиром да сам у оквиру основног
образовања, и знам колико дјеца нижег школског узраста немају могућност нити додира са културом
у дубљем смислу, осим да им ми у школи нешто презентујемо, дала сам приједлог уколико буде
могуће једнога дана да се одвоје одређена средства и да се уприличи дјеци свих основних школа
представа, да се дјеца доведу у кино, у позориште да осјете тај домен културе и шта то значи.
Желим похвалити начелника Службе за друштвене дјелатности, који је са мога становишта поставио
добар старт, позвао је свако друштво и поразговарао са нама. Анализирали смо потребе, жеље и
могућности, тако да се није оглушио као што се знало дешавати до сада. У култури сам, и мислим да
сам довољно компетентна да причам о овоме, превише се пажње поклања нажалост, можда се нећете
сложити са мном, неким другим сферама рецимо спорту. Спорт је веома важан саставни дио живота,
али и култура је нешто што потиче од малих ногу. Ако њу занемаримо, и не улажемо довољно биће
прекасно после да се питамо зашто је нешто тако. Подржавам и предсједника Савјета за културу
Милана Николића .
Додатне дискусије није било, приступило се гласању.
*Приликом гласања oдсутна два одборника, присутно укупно 22 одборника.
Са 22 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о усвајању Програма и календара културних активности у 2021. години
АД – 5. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац за 2020. годину
Предсједник Скупштине Симо Варадиновић укратко је објаснио одборницима, да због
тренутне епидемиолошке ситуације, и мјера које су на снази, предсједник Одбора за жалбе општине
Шамац није присутан сједници. Извјештај Одбора за жалбе је достављен одборницима, а из истога је
видљиво да у претходној 2020. години, одбор за жалбе није запримио ниједну жалбу, те није ни било
активности.
Дискусије није било.
*Приликом гласања одборник Мирко Лукић одсутан, присутно укупно 23 одборника
Са 23 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе Општине Шамац за 2020. годину
АД - 6. Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње у 2020. години
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
пословедала је уводно образложење.
На почетку истиче да се пред одборницима налази Информација о реализиацији Програма
обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње у 2020. години. На претходнј Скупштини
усвојили смо Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње за ову 2021.
годину, а сада имамо информацију о реализацији Програма који смо усвојили прошле године.
Што се тиче чишћења јавних површина у насељеним мјестима ту је износ реализованог нешто
мањи од планираног, било је планирано 99.800,00 КМ а реализовано је 82.903,10 КМ с обзиром да
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потребе на терену нису изискивале више активности. Што се тиче одржавања, уређивања и опремања
јавних зелених и рекреационих површина такође нешто је мање реализовано од планираног, тачније
планирано је 98.200 КМ а реализовано је 92.325 КМ. У склопу овога садржано је и одржавање одн.
орезивање стабала, кошење јавних зелених површина, одржавање цвијећњака, опремање јавних
површина и набављање урбаног мобилијара. Морам напоменути да смо у току прошле године добили
донацију од невладиног удружења из Лакташа, која се састоји од пет канти за смеће на којима они
имају право рекламирања, исте су постављене у Његошевој улици. Што се тиче одвођења
атмосферских падавина, у току прошле године нисмо имали одржавање зимске службе јер није било
потребе. Затим, одржавање саобраћајних површина у насељеним мјестима, такође реализација је
нешто мања од оне која је планирана с обзиром да асфалтирање улице у насељу Браће Југовића није
рализовано у току прошле године. Освјетљавање јавних површина, желим истаћи да смо имали
одржавање и развој објеката за јавну расвјету, и то је оно што ми одржавамо одн. бирамо предузеће
које врши одржавање јавне расвјете која је прикључена на приватна бројила, било је планирано
15.000 КМ а реализовано је 14.986,53 КМ, затим, на претходној сједници Скупштине обавијестила
сам одборнике, тема је и сада, изградња и прибављање ЛЕД расвјете, с обзиром да је општина Шамац
у току 2019. године започела реализацију пројекта увођења система ЛЕД расвјете, али до краја 2020.
год. уговор није био до краја реализован због појаве Корона вируса, али без обзира на то уштеде су
евидентне и видљиве. По овој ставци од 82.000 КМ која је била планирана за исплату извођачу радова
на увођењу система ЛЕД расвјете није било реализације. Што се тиче потрошње јавне расвјете, као
што сам рекла, ми нисмо имали плаћање по уговору, али смо имали евидентне уштеде. Било је
планирано 60.000 КМ а потрошено је 53.652 КМ по овом основу, и у табели 5.1. видљиво је упоредо
до 2016. год. до 2020. године како је текла потрошња ел. енергије гдје је евидентно да је у
2020.години у односу на 2019. годину уштеда од скоро 50% у потрошњи електричне енергије. Што се
тиче дјелатности зоохигијене, општина Шамац у току протекле године провела је двије акције
сакупљања паса луталица, и збринуто је укупно осам паса луталица, те није било потребе за додатним
акцијама у току године.
Одборник Милан Николић (ДЕМОС)
Искористио је прилику да апелује на надлежно Одјељење, уколико се у току 2021. године
стекну услови да се асфалтира пут према гробљу у МЗ Обудовац, који је јако заначајан за цијелу
мјесну заједницу, а мјештани су такође исказали заинтересованост да учествују у финансирању, и да
се настави са асфалтирањем према њиховим кућама, укупна дужина пута износи око 200 m.
Одборник Љубиша Станишић (НП Ђорђе Милићевић)
У свом излагању жели да похвали пројекат увођења система ЛЕД расвјете, уштеде од скоро
100.000 КМ на потрошњи електричне енергије су значајне. Такође, као одборник који долази из МЗ
Горња Салтина, морам похвалити Извјештај у дијелу који се тиче пресвлачења дионице пута ГорњаДоња Слатина, и за сваку су похвалу активности Одјељења и начелника Општине да се коначно,
после 20 година пресвуче тај пут. Завршено је и комплетно асфалтирање улица у насељу Дуга, и са
тим то насеље добија обрисе правог градског насеља, и то такође треба похвалити.
Додатне дискусије није било.
Са 24 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, нијеан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње у 2020. години
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АД-7. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2020. Години
*од ове тачке одсутан одборник Благоје Симић, присутно укупно 23 одборника
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове дала је уводно образложење.
Као и код претходне Информације, на почетку прошле године усвојен је Програм одржавања,
заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2020.
години, а пред нама се сада налази Информација о реализацији тог програма. У Програму за 2020.
годину било је планирано санација ударних рупа површине 823 m2 и све то је реализовано у току
прошле године, распоређено по мјесним заједницама што је видљиво у табели 1, за сваку мјесну
заједницу колико је било планирано а колико је од тога и реализовано. Што се тиче насипања
макадамских путева, општина Шамац је била подијељена на три ЛОТ-а, тако је и расписивана и јавна
набавка за избор извођача. Оно што морам напоменути прије тога, по Програму за 2020. годину било
је планирано да се извезе 3300 m3 насипног материјала, а извезено је одн. насуто је 4212 m3
шљунковитог материјала, с обзиром да је у току године вршено и јесење и зимско одржавање прије
почетка падавина да би се путеви одржавали проходним. Такође, желим напоменути да смо у току
прошле године имали проблема са једним од извођача на ЛОТ-у 3, ради се о ''БЕТОН КОП-у'' из
Оџака, то имате наведено у Информацији, јер је након започетих радова на насипању макадамских
путева на ЛОТ-у 3, а собзиром да је надзорни орган констатовао да се радови не изводе квалитетно,
извођач је одустао од посла, па смо морали поново да расписујемо тендер и да бирмао новог извођача
који би завршио све те радове. Што се тиче реконструкције улица и локалних путева, за прошлу
годину била је планирана изградња пјешачке стазе у Тишини која је и реализована, пресвлачење и
санација локалног пута Горња-Доња Слатина која је и реализована, затим асфалтирање три улице у
насељу Дуга што је такође реализовано а финансирано дијелом од учешћа грађана, а дијелом из
буџета општине Шамац. Након асфалтирања три улице у насељу Дуга, завршили амо асфалтирање
свих улица. Асфалтирање улица у насељеу Браће Југовића било је планирано за прошлу годину,
међутим то није реализовано, а у МЗ Обудовац било је планирано асфалтирање локалног пута
Стевановића сокак, што је и реализовано дијелом кроз учешће грађана, дијелом из буџета општине
Шамац.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихаватању Информације о реализацији Програма одржавања, заштите, реконструкције
и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2020. години
АД - 8. Информација о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у својини
општине Шамац и пословних простора којима располаже општина Шамац у 2020. години
Предраг Недић, в.д. начелника Одјељења за привреду и инспекцијексе послове, дао је уводну
ријеч
Информација о закупу пословних простоја је једна од редовних тачака, и налази се у Програму
рада Скупштине. Поступак издавања у закуп објеката и пословних простора који су у својини
општине и којима располаже општина ради се у складу са Одлуком о условима и процедурама у
поступку прибављања и располагања имовином. Одлуку о издавању пословних простора без накнаде,
на кориштење, доноси Скупштина општине Шамац, начелник је задужен за потписивање уговора, а
Одјељење за привреду је надлежно за провођење поступака и реализацију наведене одлуке. Даље, у
самој Информацији навели смо закупце пословних простора који су разврстани у оне који се налазе у
развојно-предузетничкој зони и оне који су ван те зоне. У табели 1. можемо да видимо дио тих
закупаца који су кроз улагање, с обзиром да се сви ти пословни простори издају у таквом стању какви
су и да би предузетници почели да обављају своју регистровану дјелатност требају тај простор да
прилагоде, обнове и доведу у употребљиво стање, они имају одређени износ улагања кои је регулисан
путем уговора кроз закуп, тако да у табели 1 видимо да смо од ових закупаца наплатили кроз улагања
45.540,80 КМ, у табели 2 наведени су закупци пословних простора са износом мјесечне закупнине, и
колико је то кумулативно наплаћено у 2020. години. По основу закупа наплаћено је 54.615,30 КМ, с
тим да је наплаћено додатних 1.005,00 КМ на основу потраживања које је било из ранијег периода.
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Значи укупно смо наплатили 55.620,30 КМ. У поређењу са 2019. годином, када је наплаћено 50.566,50
КМ, видимо да се наплата мало повећала.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА , ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката
у својини општине Шамац и пословних простора којима располаже општина Шамац у 2020. години
АД – 9. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.31.12.2020. године
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове у својству предлагача дала је краће образложење
Као што је речено више пута, општина Шамац је 2019. године у новембру мјесецу започела
пројекат замјене расвјете новим системом ЛЕД расвјете, што је и завршено закључно са 1.3.2020.
године, замијењене су све свјетиљке као што је и наведено у Информацији. У табели 1 приказан је
број свјетиљки по улицама и по јачини, за сваку улицу на подручју града, а у табели 2 по мјесним
заједницама шта је то што је замијењено новим ЛЕД свјетиљкама и шта је то што општина плаћа из
буџета, значи оно што је прикључено на општинска бројила. Уговором је предвиђено да се постави
1050 нових ЛЕД лампи, међутим постављено је 1039 свјетљики, док је осталих 11 испоручено
општини Шамац и биће утрошено у току ове године за освјетљавање неких подручја града који до
сада нису били освијетљени. У табели 4 приказан је број свјетиљки који је прикључен на приватна
бројила претходних година, и то је укупно 805, од чега је 141 ЛЕД свјетиљка које су дијелом
набављене преко јавног позива Федералног министарства, а дијелом учешћем грађана. За 2020.
годину, за освјетљавање саобраћајних и других површина било је планирано укупно 157.000 КМ, од
тога је рализовано 68.638,83 КМ, с обзиром да уговор није реализован у потпуности није било
плаћања по основу уговора, али је било евидентних уштеда што је и приказано у табели број 5, гдје је
приказана потрошња по мјесецима од 2016. год. до 2020. године, а након тога објашњено је које су то
мјере које смо подузимали од почетка 2017. године и проводили све до краја 2020. године када је
комплетна расвјета замијељена ЛЕД свјетиљкама, и направљене уштеде од 51% мање потрошње
електричне енергије у 2020. години, у односу на 2019. годину.
Одборник Миливоје Горановић (УС)
У свом излагању изнио је један приједлог, везано за тачку дневног реда. Наиме, испред
Средње и Основне школе постоје спортски терени за рукомет, кошарку, мали фудбал и одбојку који
нису покривени расвјетом. У мјесним заједницама постоје исти такви терени који су покривени
расвјетом, па бих дао приједлог Кабинету начелника, мислим да то нису велика средства, и омладина
Шамца заслужује исто тако да има расвјету испред школа.
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове одговара, што се тиче конкретно спортских терена у МЗ Шамац код Средње и Основне
школе, ти терени се налазе на земљишту које је у власништву Основне одн. Средње школе, и за то су
надлежне школе, али се слажем са приједлогом, и ми ћемо се укључити на начин да контактирамо
школе и дамо приједлог за освјетљавање тих спортских терена.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак
о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.31.12.2020. године
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АД –10. Актуелни час
Дискусије поводом актуелног часа није било.

Сједница закључена у 11:30.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Блаженка Максимовић, дипл.прав.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

ЗАПИСНИК ВОДИO
Срђан Благојевић, стручни сарадник
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