РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-5/21
Датум: 31.03.2021. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА V СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 31.03.2021. ГОДИНЕ У САЛИ ЗА
СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-5/21 од 23.03.2021. године.
Сједницу је сазвао предсједник Скупштине општине Шамац Симо Варадиновић, а записник је
водио Срђан Благојевић, стручни сарадник.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовало је 23 одборника, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

Анка Тутњевић

Самостални одборник (у Клубу одборника СДС)

+

2

Предраг Којић

Самостални одборник (у Клубу одборника СДС)

+

3

Рада Ђокић

Самостални одборник (у Клубу одборника СДС)

+

4

Ђорђа Кертић

Самостални одборник (у Клубу одборника СДС)

+

5

Драган Митровић

Самостални одборник (у Клубу одборника СДС)

+

6

Славица Којић

Самостални одборник (у Клубу одборника СДС)

+

7

Љубиша Станишић

Самостални одборник (у Клубу одборника СДС)

+

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

Maриjaн Joвић

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 (23) за
пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске. Oдборнци Саво Минић
и Delfa Biberović Schurr су одсутни.
Поред одборника сједници присуствују: Блаженка Максимовић, в.д. секретара Скупштине
општине, а в.д. начелници Одјељења и Служби чије су одлуке, програми, информације и извјештаји
разматрани на сједници, присуствују сједници сукцесивно по позиву, и то: Ведрана Михаљчић, в.д.
начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Предраг Недић, в.д.
начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове, и Мишо Дервенић, в.д. начелника Службе
за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
Отварању сједнице су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Светлана
Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у Служби начелника општине Шамац,
Ангелина Васовић-Милкић, новинар ТВ ''ХИТ'' Брчко, и камерман ''БН ТВ'' Горан Опачић.
Сједницу је отворио и истој предсједава предсједник Скупштине општине Симо Варадиновић,
који је поздравио присутне, и захвалио се на одзиву. Предсједник је обавијестио одборнике да је
Скупштини достављена Одлука о престанку мандата одборника Михаила Ђурђевића и додјели
мандата следећем квалификованом кандидату Славици Којић број 06-1-07-1179/21. На основу Одлуке
Предсједник Скупштине је прогласио мандат одборника у Скупштине општине Шамац Слaвици
Којић, која је приступила полагању свечане заклетве одборника, те је исту и потписала. Одборник
Славица Којић је Скупштини доставила и потписану изјаву о приступању скупштинској већини.
Предсједник је информисао Скупштину, да је у претходном периоду дошло до измјена у саставу
Клуба одборника Српске демократске странке, на начин да су одборници Клуба одборника НП Ђорђе
Милићевић иступили из овог политичког субјекта, те да ће у наредном периоду дјеловати као
самостални одборници у Клубу одборника СДС. Нови Клуб одборника СДС броји 12 чланова,
предсједник Клуба одборника је Ђорђа Кертић, а замјеник је Благоје Симић.
Предсједник је затим предложио дневни ред по Сазивнику за V редовну сједницу и исти
прочитао, те упитао има ли приједлога за измјене и допуне предложеног дневног реда?
Приједлога за измјене и допуне није било, прешло се на гласање о предложеном дневно реду.
Са 23 гласа ЗА усвојен је следећи:
Д Н Е В НИ Р ЕД
1. Извод из записника са IV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о додјељивању Повеље за 2020. годину
4. Приједлог одлуке о додјељивању Плакете за 2020. годину
5. Приједлог одлуке о додјељивању Похвале за 2020. годину
6. Приједлог одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју
општине Шамац за 2021. годину
7. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину
8. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2020.
години
9. Извјештај о утрошку средстава по основу остваривања субвенција за одржавање
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постојећег броја запослених у привредним субјектима (правна лица и предузетници) као
мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID19) у 2020. години
10. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2020. години
11. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2020. години и
план расподјеле средстава за превоз ученика у 2021. години
12. Информација о раду општинских инспекција у 2020. години са планом рада за 2021.
годину
13. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву Општине Шамац у 2020.
години
14. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању секретара Скупштине општине Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
г) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије
д) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
ђ) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове
е) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
ж) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења Одјељења за општу управу
з) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и
инспекцијске послове
и) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
ј) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за локални
економски развој
к) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за локални економски развој
л) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за друштвене
дјелатности и послове цивилне заштите
љ) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за друштвене дјелатности и послове
цивилне заштите
- Полагање свечане заклетве именованих лица
м) Приједлог рјешења о разрјешењу члана Комисије за мјесне заједнице
н) Приједлог рјешења о именовању члана Комисије за мјесне заједнице
15. Актуелни час
АД – 1. Извод из записника са IV редовне сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитао одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
IV редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 12.03.2021. 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 IV
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 12.03.2021. године, без примједби.
АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
Ђорђе Милићевић, начелник општине дао је уводно излагање.
•

Други пут заредом одржан је састанак са представницима општина Окучани и Славонски
Шамац из Хрватске, на тему реализације заједничких пројеката у области прекограничне
сарадње. Пробаћемо то о чему причамо реализовати и у пракси у другој половини године, у
зависности од јавних позива које расписује Европска унија сваке године. Прва, радна посјета
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•

•

•

је била прије мјесец дана у Славонском Шамцу, са намјером да се успостави комуникација са
том сусједном општином, и истовремено да заједно са једном консултантском фирмом која
ради за општине у Републици Хрватској када је ријеч о ИПА фондовима, успоставимо
сарадњу и са те двије општине, и евентуално успоставимо сарадњу са општинама у Републици
Србији, а све у циљу да дефинишемо пројекте са којима ћемо конкурисати на приступне
фондове Европске уније за прекограничну сарадњу, који су од велике важности, и чији износи
средстава се крећу од 500.000 ЕВРА па до два или три милиона. Други састанак, оперативни,
је одржан прије пар дана, са циљем да дефинишемо теме на које можемо аплицирати, у
зависности од јавног позива, али претпостављајући које су теме у јавним позивима за
приступне фондове биле претходнох година, и оно што се искристалисало као кључно јесте
чињеница да су позиви за туризам гдје мање шансе имамо, позиви за развој привредне
инфраструктуре, и развој еколошких пројеката за заштиту животне средине кључни.
Дефинисали смо, и већ ушли у детаље како ћемо заједнички аплицирати са те двије општине,
са два пројекта. Један се односи на заштиту животне средине, и други, за који постоји посебно
велика шанса односи се на развој привредне инфраструктуре у овом пограничном подручју.
Прије два мјесеца смо, анализирајући привредне активности и све оно што је у дужем
временском периоду неопходно општини Шамац, а имајући у виду и чињеницу да ће у
скоријој будућности аутопут Београд – Бања Лука пролазити преко наше општине, за шта смо
прошле године обезбиједили и прикључак на подручју мјесних заједница Гајеви и Горња
Слатина, схватили смо да ће се општина Шамац налазити између два аутопута, што је свакако
велика прилика. Имајући у виду, да великих површина замљишта за стварање пословне зоне у
граду Шамцу немамо, а да би се створила пословна зона или слободна зона, што је јоћ већи
корак, неопходно је барем 15 хектара за сами почетак, схватили смо да имамо на располагању
17 хектара општинског земљишта на подручју МЗ Лугови, одн. катастарска општина Слатина.
То земљиште се налази 3 километра од будућег прикључка за аутопут, и задатак у наредном
периоду јесте да то земљиште претворимо из пољопривредног у грађевинско, и да створимо
услове за привреднике који би евентуално дошли тамо, у смислу да се доведе вода, струја,
асфалтирање и сл. Потреба за тим постоји, постоје пословне зоне, и слободне зоне. Да би
нешто била слободна зона мора се израдити елаборат, предати се министараству, прије два
мјесеца су биле измјене Закона о слободним зонама на подручју РС, ми смо слали делегацију
код министра на ту тему, и једна смо од свега пар општина, које смо изразили
заинтересованост за ствараењем таквих зона. Ми идемо на то да створимо слободну зону, а у
међувремену ћемо стварати пословну зону, и привлачити инврститоре, а да бисмо
обезбиједили потребну инфраструктуру буџет општине Шамац то сам не може, и због тога су
нам јако битна ова средства за која ћемо аплицирати кроз пројекте прекограничне сарадње.
Успоставили смо комуникацију, и били у посјети начелник за привреду, начелник за
финансије и ја, најуспјешнијој пословној зони у Републици Србији и југоситочној Европи у
Пироту. Одржали смо састанак са главним и извршним директором, појаснили су нам које су
то предности које остварују привредници у слобдним зонама, и они су се укључили,
бесплатно, да нам помогну да урадимо елаборат о оправданости слободне зоне на подручју
општине Шамац. На томе ћемо радити у наредном периоду, и циљ је да чим се створе услови,
у смсилу доношења Правилника који ће прецизније тумачити Закон о слободним зонама,
будемо једна од првих општина која ће предати елеборат и ићи ка Влади са том иницијативом.
У наредном периоду ићи ћемо у посјету слободној зони у Суботици, која је настала у
потпуности од нових субјеката, тај модел је нама још и прихватљивији. Предуслови постоје,
земљиште је у нашем власништву, близу је вода, постоји артерац и сл. У тим слободним
зонама, постоје услови које привредник мора испуњавати да може ту пословати, обично је то
да се преко 50% извози у земље западне европе, а бројне су предности које остварују у смислу
неплаћања ПДВ-а, комуналнх накнада које су снижене за 50% и тако даље.
Прије двије или три године смо кроз ИФАД пројекат урадили елаборат за електрификацију
пољопривредних површина, што је неопходно пољопривредним произвођачима на подручју
наше општине. Дефинисана су три подручја као приоритетна за електрификацију, елеборат је
урађен и конкурисано је са ИФАД пројектом али тада није прошао пројекат и нису
обезбијеђена средства, Електро Добој тада није исказао велику заинтересованост за тај
пројекат. Ради се о подручју Чађавице, три Слатине и Гајева, као приоритетних за
електрификацију пољопривредних површина. Имајући у виду потребу пољопривредника,
поново смо прошлог мјесеца били у посјети директору Електро Добоја, г. Цвијановићу,
начелник за привреду и ја, разговарали смо на тему да општина суфинансира
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електрификацију, ако може нешто и Електро да помогне, а спремни су и пољопривредници да
учествују, мислимо да је ово капитално улагање у области пољопривреде на подручју оштине.
Изразили су велико разумијевање, и спремност да нам помогну, извршни директор Електро
Добој је био на састанку са пољопривредницима и са мном, и план је да се ове године иде са
електрификацијом на подручју Чађавице, вриједност радова, по предрачуну
електродистрибуције је око 79.000 КМ. Претпоставка је ако кренемо, да један дио општина из
буџета издвоји, један дио пољопривредници, а један дио елктродистрибуција, која је показала
спремност. Идућа фаза је друго подручје и тако даље, ради се о капиталном улагању у
пољопривреду.
Током прошле седмице потписали смо наставак сарадње са швајцарским Црвеним крстом, за
пројекат ''Здравље и старење''. Ради се о пројекту који је прије четири године кренуо на
подручју општине Шамац, и једна смо од пет општина у БиХ која је прихватила овај пројекат.
Сада настављамо пројекат, и захваљујући успјешној сарадњи данас имамо негдје око 80
корисника тог пројекта, и нажалост будући да становништво стари све је више корисника овог
пројекта, и потреба за оваквим видом пројеката у РС и БиХ је све више изражена. Број
корисника се увећава, укључено је удружење пензионера да помогне са своје стране. Пројекат
обавезује општину Шамац да у наредне четири године од 2020-2024. године повећава своје
учешће, сада дајемо 50% вриједности одн. 40.000 КМ за тај пројекат, следеће године 60% и
сваке године све више се повећава учешће општине. На тај начин људи који су корисници
услуга, плаћају 3-4 КМ, што је њима прихватљиво. Учешће општине се дакле повећава, а
битно је нагласити да смо ми општина која даје највеће учешће за овај пројекат, и одлучили
смо да га треба наставити и у наредне четири године.
Начелник је обавијестио одборнике да је био у посјети Савјету МЗ Баткуша, на њихову
иницијативу. Дугогодишњи проблем, око којег се више пута и на Скупштини расправљало,
јесте онај сокак према Вреоцима, према Доњој Слатини, дужине 1.700m, и њеогово
асфалтирање подразумијева преко 250.000 КМ, што општина Шамац не може исфинансирати.
Изнио сам приједлог још прошле године, а ове године је прихваћен, да идемо етапу по етапу.
Договорено је са представницима мјесне заједнице, да идемо прву етапу која би била дужине
700 m, а коштала би нешто преко 100.000 КМ и у тој фази грађани да учествују са 40-45.000
КМ, а да остатак финансира општина. У наредном периоду идемо у том правцу, дакле фаза по
фаза, јер тешко да можемо очекивати да ћемо имати сва средства да одједном ријешимо тај
проблем, грађани МЗ Баткуше су захвални цијене нашу спремност да макар на овај начин
ријешимо питање тог сокака.
Начелник је потом информисао Скупштину и о неким мање лијепим стварима, а се тичу свих
грађана општине Шамац. Ради се о активностима вођеним до 2016. године, а општини Шамац
је скоро упућен допис одн. захтјев Министарства финансија у којем они траже измирење
обавеза по одлуци Владе Републике Српске, гдје се тражи да општина Шамац измири обавезе
према Влади РС у укупном износу од 1.264.633,27 КМ. Ради се о томе да је 2012. године Влада
РС донијела Одлуку о преносу права својине којом Влада РС преноси право својине на
општину Шамац, а ради се о дијелу Хранапродукта и земљишта око Хранапродукта, са циљем
и усменим договором тадашњег начелника општине Шамац г. Минића и тадашњег премијера
РС Александра Џомбића, да се дио имовине који је Влада стекла путем стечаја, пренесе у
власништво општини Шамац која ће обезбиједити стратешког инвеститора фирму ''Бројлер
златно пиле''. У одлуци коју је Влада тада донијела, у члану 3. се каже да ће Влада РС и
општина Шамац закључити посебан споразум о регулисању међусобних обавеза у даљем
располагању предметним некретнимама у сврху поврата средстава и у налажењу стратешког
партнера који ће Влади РС исплатити цијелокупан износ на купљену имовину, у супротном
општина Шамац ће дуговати Влади РС 1.250.000 КМ и исплатити у 12 мјесечних рата. Дакле,
Влада даје своју имовину општини да би општина нашла стратешког партнера ''Бројлер златно
пиле'', продала им ту своју имовину и онда исплатила Влади РС 1.250.000 КМ. Споразума,
какав је дефинисан Одлуком, између Владе и општине нема, ни у општини Шамац ни у
Правобранилаштву РС, то смо провјерили, постоји само Одлука о преносу права својине
објављена у Службеном гласнику. Усмени договор је постојао између тадашњег начелника и
Александра Џомбића, а посебан споразум не постоји. Дана 04.09.2012. године потписује се
уговор о купопродаји између општине Шамац и фирме ''Бројлер златно пиле'' којим продавац
купује предметну некретнину за износ од 1.250.000 КМ. 03.јуна 2013. године, не успијева
очито договор, споразум о пролонгирању обавеза купца из уговора о купопродаји, којим се
продужава рок доспјелости отплате прве рате купопродајне цијене. Дакле, Бројлер не
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исплаћује па се пролонгира, да би 07. октобра 2013. године ''Бројлер златно пиле'' обавијестило
општину Шамац да одустаје од пројекта изградње савремене клаонице, 08.10.2013. године
начелник општине обавијештава ''Бројлер златно пиле'' да једнострано раскида уговор о
купопродаји. Тек 25. марта 2015. године начелник и Кабинет обавијештавају Министарство
финансија о раскиду тог уговора, а имовина је на општини Шамац, и дан данас је. То тако
стоји, све до 18. фебруара када Влада тражи од општине Шамац да измири обавезе према
Влади у износу од 1.264.633,27 КМ. Ја као начелник општине, 04. марта ове године, имајући у
виду тешку финансијску ситуацију у којој се налази општина Шамац због огромног
наслијеђеног дуга, предлажем да се имовина која је предмет одлуке врати у својину Републике
Српске, истовремно тражећи хитан састанак са министром финансија везано за приједлог
поврата имовине, или неки други пријдлог који они предложе. Мени је јасна добра намјера да
се доведе инвеститор, јасна ми је намјера да се исплати Влади када инвеститор плати
општини, али ми није јасно ако је тај посао пропао и инвеститор одустао, зашто тог момента
или од тада, не инсистира се да се имовина врати Влади РС? У записнику о примопредаји
између начелника општине када сам дошао, постоји дуг од 1.250.000 КМ. То је било
беспотребно, ако је изгубљен инвеститор и није закључен уговор, онда је било за очекивати да
се са Владом договори поврат имовине, како би се дуг општине Шамац ослободио. Нејасно је,
ако се зна од 2013. године да од посла нема ништа, да се тек 2015. године обавјешатава
Министарство финансија, и никаквог дописа, ни разговора ни преговора са Владом да се та
имовина врати. Нећу да дајем изјаве да је ово врста притиска у овом моменту, али је потпуно
јасно, једноставно рјешење имамо да ту имовину сада која је таква каква јесте поново вратимо
Влади РС како нам је она и дала, поготово што посебног споразма нема, и да тако ријешимо
дуговање општине. Не видим да постоји спремност Владе и Министарства у овом моменту,
сачекаћемо наредних дана, разговарао сам са помоћницом министра у три наврата као и
начелник за финанасије, тражили смо састанак са њом и са министрицом финансија гђом
Зором Видовић на тему рјешавања овог проблема , упутили смо три дописа и тражили хитан
састанак по овом питању. Зашто? Зато што је други допис од 08. марта, који је стигао из
министарства, и то је кључно око чега ћу вас информисати, поново се тражи од општине да
исплати износ од 1.264.633,27 КМ а у супротном ће Министарство наплатити дуг обуставом
јавних прихода који у складу са законом припадају општини Шамац. Дакле, у овом другом
допису Министарство нама каже, да уколико не вратимо дуг да ће нам смањивати јавне
приходе који се расподјељују према општини Шамац, што би мјесечно износило 100.000 КМ а
што би у потпуности довело у опасност ликвидност и нормално функционисање општине
Шамац. Ми не можемо прихватити овакав вид рјешења, и тражићемо друго рјешење са
Министарством финансија, за разговор су потребне двије стране, и ми смо спремни да овај
проблем ријешимо на начин да Влади вратимо имовину, јер општина Шамац не може враћати
новац у тим ануитетима. Исто тако, уколико се то деси почетком априла са првом ратом, ми
ћемо тужити Владу РС јер у консултацијама са свим правницима, није могуће да од јавних
прихода одузимате нешто без извршног документа, и покушаћемо да то спријечимо. Ми ћемо
у коначници добити, али у међувремену може доћи до озбиљних проблема у функционисању
општине. Остаје горак укус, зашто нешто, ако је била добра намјера да се доведе инвеститор
који ће упослити људе, и када је пропао посао зашто то поново није враћено Влади, и смањен
дуг који је био беспотребан општини Шамац.
Као начелник општине, не могу а да не искажем велико разочарење, и као човјек, чињеницом
да протеклих дана имамо једну врло ружну појаву. Да ли је она морална или није, да ли о њој
треба расправљати или не, моја је дужност као начелника да упутим један апел и предсједнику
Скупштине да он утиче на одборнике колико је то у његовој надлежности, а исто тако да
позовем све одборнике на једно одговорније друштвено понашање у односу на ово које је
тренутно. Наиме, када сам дошао на мјесто начелника општине Шамац, затекао сам стање да
10 или 11 одборничких накнада није исплаћено. Од мог доласка сваки мјесец је исплаћивана
одборничка накнада, можда један мјесец да у Корони није исплаћен, али је редовно
исплаћивана. Нисам могао исплатити одборнички дуг у заостатку до годину дана јер смо
имали много већих потреба, од подстицаја за пољопривреду који нису исплажени, социјална
давања, превоз ученика и тако даље, и нисам имао финансијска средства да исплатим
одоборнишки додатак у заостатку од годину дана. Исто тако трудио сам се да сваки мјесец
исплаћујем одборничке накнаде, тако да ће овај сазив морати мало сачекати на одборничке
накнаде, осим у случају да тужи. У овом случају имамо такву ситуацију. Друго, 2.марта већ
сада бивши одборник Скупштине општине Шамац Ведран Ђурђевић је тражио податак колико
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се њему дугује за одборнички додатак и за рад у Комисијама у протеклом периоду, и каже:
наведени подаци су ми потребни ради подношња тужбе надлежно суду, те молим да ми исте
доставите у што краћем периоду''. Да би избјегли судске трошкове, а имјући у виду његову,
вјероватно, тешку финансијску ситуацију, ми см одмах исплатили то, и нисмо чекали да
поднесе тужбу. Видим да почиње наставак, континуитет тога. Извините одборници, али ово
није нормално према свима нама овдје. У овом моменту, путем пуномоћника адвоката Анђе
Ђурђевић, општини Шамац је поднесена тужба за одборнички додатак за јануар 2021. године
од стране одборника Милана Ђурђевића и Милана Јовановића. Туже општину за неисплаћени
одборнички додатак из јануара мјесеца ове године. Мислим да је то мало нереално, разумијем
да је то зарађено, али станите мало имамо приоритете, и имамо људе који годину дана нису
добили одборнички додатак. Није ни то проблем, проблем је што је то одборнички додатак од
300 КМ, а путем пуномоћника адвоката Анђе Ђурђевић додатни трошкови су још 309 КМ.
Дакле, ми треба да платимо 600 КМ. Исплатићемо ми то, и нећете ви са овим нашкодити
начелнику општине, требамо се мало одговорније понашати, јер нас су грађани бирали. Видим
овдје људе којима се дугује по годину дана, и не због мене, па нису посегли за тим. Има
одборника из СНСД-а, из претходног сазива који нису тужили. Молио бих одборнике за мало
одговорније понашање, молио бих предсједника Скупштине да упути апел одборницима.
Одборник Милан Ђурђевић (СНСД)
Знам да се општина налази у незавидном положају због дуговања одн. потраживања од стране
Министарства и Владе, али мени нешто нијејасно, стално причамо, ови су узели оволико, они су
узели онолико , нагађамо ови су распродали ово, они су оно...колико се сјећам, ви сте у претходном
мандату на једној скупштини, потегли питање и изгласали да се уради ревизија свих власти до сада,
од СДС-а, преко СНСД-а, па све до садашње власти. Интересује ме докле се стигло са тим? Докле
више да жмиримо, ајде једном да испитамо да ли је неко нешто украо, да ли је неко нешто уништио,
ко је уништио да једном изађе пред закон и да одговара. Овако само жмиримо и причамо ови су ово,
они су оно. Ако је неко из СНСД-а украо, нека одговара, из СДС-а исто. Колико знам, Шамац је прије
рата имао много предузећа и фирми, у Шамац није ушла хрватска војска, није ушла муслиманска
војска, предузећа су нестала, предузећа су уништена. Ко је уништавао, ко је распродавао од
завршетка рата па до дан данас, дајте једном да изађемо начисто са тим, да покажемо народу. Све што
је покрадено и уништено је власништво народа и општине. Што се тиче тужби за одборничке
накнаде, као што сте и ви начелниче почели да отпуштате чланове или симпатизере СНСД-а са
радних, мјеста, не знам шта сте очекивали? Ми не тражимо ништа осим онога што нам припада, то су
ваше текуће ствари и обавезе које ви требате да рјешавате, и мислим да је у реду да ви то ријешите.
Још нешто, ја бих испред Клуба одборника СНСД-а хтио да затражим мјесечне фактуре од ове и
претходне године што се тиче потрошње горива начелниковог службеног возила. То је возило које
треба да служи начелнику када иде на састанке и за његове потребе, међутим ми смо примјетили да се
оно много више креће без начелника унутар њега.
Одборник Ђорђа Кертић (Самостални одборник у Клубу одборника СДС)
Наглашава на почетку свог обраћања како је информисан око потраживања Валде РС, али га
занима, да ли је било могуће да та имовина не прелази у својину општине Шамац, него да Влада
директно закључи споразум са тим потенцијалним инвеститором? Нелогично ми је овако да правимо
дуг.
Што се тиче тужби, морам као одборник који је био и у претпрошлом и прошлом сазиву
одборник, био сам одборник и позиције и опозиције, био сам у вријеме када је одборнички додатак
био много већи и у финансијском смислу и много је више значио. Од 2012. године па до маја или јуна
2013. године, ми као одборници тог сазива и опозиција тадашња у Скупштини нисмо добили ни један
одборнички додатак, а тада је одборнички износио 450 КМ. На крају мандата од 2012-2016. год. од
почетних 7 кашњења дошло је до 12 или 13, и нама није пало на памет, ово причам искрено не да
било коме шта спочитавам, да тужимо општину чији смо становници и да тужимо грађане који су нас
бирали, без обзира ко је био начелник и ко је био предсједник Скупштине. Жалосно је, и ја се искрено
плашим, а хоћу да вјерујем да је ово био један политички чин, или политичко дјеловање. Покушавам
разумијети, не улазим у појединости, али се надам искрено да ово неће постати пракса. Није ово
начин испољавања политичке воље, тотално је погрешан. Лоше је то што са овим можемо доћи у
ситуацију да студенти чекају на своје стипендије, да пољопривредници чекају. Слажем се,
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финансијска средства су свима потребна, али доћи ће на ред, кренуће се исплаћивати редовно, битно
је да иде мјесец за мјесецом, не правимо прескоке. У име Клуба одборника СДС апелујем да
одборници на овакав начин не испољавају своју политичку вољу.
Одборник Љубиша Станишић (Самостални одборник у Клубу одборника СДС)
На почетку изражава пуну подршку активностима и плановима везаним за потенцијално
отварање пословне одн. слободне зоне, као неко ко ради у великом пословном субјетку који се бави
100% извозом, апсолтно разумијем потребу и потенцијалне погодности које нуди отварање једне
такве зоне на подручју општине Шамац, и сматрам да је то један од најзначајнијих пројеката за
Шамац у последњих 30 и више година.
Када је ријеч о проблемима везаним за Хранапродукт, надам се што скоријем рјешењу и надам
се вољи Владе РС да ријеши тај низ нелогичности који се десио потписивањем таквог уговора и
пребацивањем својине са Владе РС на општину Шамац због тог некаквог новог потенцијалног
инвеститора, који на крају није ни дошао, и као што колега Кертић рече, низ нелогичности зашто се
одмах тадашње руководство општине Шамац није обратило Влади и одмах вратило у власништво
својину Влади, а не сада да општина сноси посљедице од чак 1.250.000 КМ.
Не могу, као одборник који сам на првих пар скупштина у свом првом мандату излазио за
говорницу и тражио смањење одборничке накнаде, јер је нелогично да ми 400 КМ добијамо за једно
скупштинско засједање, без обзира на низ активности које одборници имају. Тада су колеге
одборници из СНСД-а вербално ме напали, као ''знате ли ви колико ми имамо активности у селу'',
мислим да те активности не треба да наплаћујемо, накнада треба да постоји. Дакле, као неко ко је
тражио смањење у својим првим скупштинском засиједањима, ми сада имамо ситуацију да
одборници у својим првим скупштиснким засједањима, у најмању руку, траже неморалне ствари
везано за тужбу. Првенствено се то односи на моје пријатеље, који су ме искрено изненадили са тим.
Да ли је ово политички чин, да ли је ово на наговор некога ко жели да напакости овом начелнику и
Кабинету, или шта је у питању, у најмању је руку неморално ако врло добро знате да је претходни
начелник до 2016. године 11 одборничких накнада каснио, и да овај начелник и овај Кабинет не касне
ни једну нову одборничку, него се исплаћује мјесец за мјесец, али никако да се сустигне тих 11
кашњења. Мислим да сте упознати са тим, да вам је јасно, и да није морално тужити општину и
наносити дупле трошкове сада у Корони, и када је прилив у буџету мањи због свих ових проблема,
тражити такве ствари, најискреније се надам да ћете или повући тужбу, или изаћи са неким
конкретним објашњењем зашто, ии рећи искрено политички притисак, Клуб одборника тако захтјева
од нас, али не вјерујем да је то ваша жеља.
Одборник Милан Ђурђевић (СНСД), реплика
Колега Станишићу, лијепо причате неморално је ово, неморално је оно, а да ли је морално
отуштати људе са посла само зато што носе другу страначку боју? Видим причате о систематизацији,
о уштедама, да ли је могуће да се та системаизација врши само на мјестима гдје су чланови или
симпатизери СНСД-а? Остављате људе без посла, Марио Јовановић, Даринко Јефремовић, Мишић из
ватрогасног, и ту се прича о неком моралу, доста више моралисања.
Одборник Крста Бајкановић (ДЕМОС)
Најприје жели да похвали, оно што подржава и што је плус то је пројекат прекограничне
сарадње, са којим се и раније покушавало али се није успјело. Било је разних, од уређења Саве, до
пројеката у области помоћи привреди, на томе треба радити, посебно када је ријеч о улагању у
слободну зону, још када је на слатинској земљи, то је добро. Такође, када је у питању
електрификација пољопривредних површина, изузетно добар пројекат, посебно знајући да када је у
питању наводњавање да је доста јефтиније него када се ради на гориво, то ће довести до појефтињења
пољопривредне производње, а знамо да нема пољопривредне производње без наводњавања. Када је у
питању асфалтирање путева такође подршка, учествовао сам и учествоваћу сада мање као пензионер.
Када је у питању Хранапродукт, нећу се пуно изјашњавати, биле су добре намјере, можда нисам био
тада за тог инвеститора и нисам био за инвеститора када је долазила столарија у Корпару, то сам знао
и написао сам јавно да од тога нема ништа, поготово када је у питању столарија, зна и замјеник
начелника колико сам био против тога, и знао сам да је то било ради реда. Има и оно што се не
слажем. Прво, начелник неће да схвати још увијек да је начелних свих нас, па и мој који нисам гласао
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за њега, али си мој начелник, прошао си. Нисам за истјеривање са радног мјеста, поготово када су у
питању људи који су засновали радни однос путем конкурса, то остаје трајно и доживотно, то сам и
причао начелнику, има се начина а став је и Републике и Министарства локалне управе и самоуправе
да се не отпуштају радници. Друго је када су у питању директори и остали који се постављају на
одређено.
Очекивао сам да ће нам начелник рећи, пошто је прошао први квартал од три мјесеца, каква су
кретања када су у питању директни и ндиректни порези, остварење. Бојао сам се, тада је замјеник
начелника изашао и рекао да је све у реду, епидемије нема и паре иду, међутим изгледа да сам ја био
у праву и да је то катастрофа и здравствена и привредна која ће се остварити не знамо још увијек у
коликом обиму. Ја бих био срећан да све стане, а ми смо дужни да размшљамо и да водимо рачуна
када је у питању остварење буџета, да на вријеме коригујемо и радимо ребалансе, смањујемо
трошкове гдје можемо смањивати. Видим да неке општине размишљају о помоћи када је у питању
угоститељство, фризери, смањење личних доходака када су у питању не радници него начелници и
предсједници Скупштина. Ако треба можемо и ми смањивати, постотком 20% и вама и нама
одборницима.
Када је у питању исплата одборничких, знам и био сам одборник, најдуже сам од свих
одборник, рекао сам и предсједнику Скупштине да поведе рачуна и да се колико –толико смањи,
доведе у неки ред, несхватљиво је да нови одборник чека 13 или 14 мјесеци на први одборнички
додатак. Некако тешко пада, ја добијам редовно, зато што сам био у прошлом мандату, али треба
нешто видјети и нешто урадити по том питању, такође начелниче и предсједниче Скупштине она
средства када су у питању за финансирање рада политичких партија, имамо двије или три нове
партије које имају одборнике које су дужне да имају своје канцеларије и да плаћају закуп за те
канцеларије, ми би требали из тих средстава које добијамо да плаћамо канцеларије, ако и то будемо
чекали двије године можемо остати без канцеларија. Треба видјети да се сагледају неке могућности,
да се изађе са неким приједлогом. Када су у питању Комисије, и вјенчања и ту треба повести рачуна
сагледати које су обавезе. Ја сам одустао и од Комисија, и од делегирања на вјенчању, нека други
имају више примања и по том основу. То су обавезе које се морају исплатити. Нећу бити за, бићу
уздржан, али и то је велики помак.
Одборник Мирко Лукић (СДС)
Везано за излагање начелника, сматра да је изнио неколико изузетно важних ствари када је у
питању наша општина, на којима треба стварно и озбиљно радити, и да прекинемо ону причу о
пропадању и да кренемо озбиљно напријед. Негдје 1999. или 2000. године смо формирали слободну
зону, и она је била на граничном прелазу, с тим што је она требала да обухвати простор ових наших
фирми, да оне уђу у систем слободне зоне. Слободне зоне имају предности, само код нас, с обзиром
да смо држава овако постављена како јесте, то се није показало а није ни Влада дала неки свој
интерес. Имамо примјер, не морамо ићи до Србије, можемо отићи до Градачца па видјети како они
форсирају слободну зону и шта они раде када је у питању тај простор, и како те фабрике или погони
ничу тамо. То је изузетно добра и паметна ствар, и мислим да на томе треба читаву екипу формирати
да се на томе стварно и озбиљно крене, јер од те 2000. године па до данас једино смо успјели да
остане име, нисмо промијенили име фирме која је и данас тамо, али везе нема са слободном зоном.
Све друго смо упропастили, па чак и простор на коме је требало да се направе одређени
инфраструктурни објекти или капацитети који би били у функцији овога о чему данас причамо.
Не бих желио да поново елаборирам везано за фирме које су изашле из рата, али бих колеги
Ђурђевићу рекао да Милорада Додика пита када је 1999. године донио Закон о приватизацији
државног капитала, шта је са тим фирмама и какава је судбина тих фирми. Не бих поново отварао ту
шричу, јер је то јасно свима, изузев ако нећу да знам или нећу да разумијем. Прича везано за тај дио
је завршена, па чак и Комисија коју је он наводно формирао да изврши ревизију, знамо докле је
дошла и шта се даље десило. Везано за Хранапродукт, јасно је било, и мало прије је рекао и колега
Бајкановић само није хтио директно да каже, да је то био тада политички маркетинг СНСД-а да
добију изборе 2012. године на причи о Златном пилету, и када је Додик држао митинг није више 200
него 300 запослених људи. Наш народ, каже они не запошљавају ништа а ови у старту запошљавају
300 људи, а сви смо знали да од тог пројекта нема ништа. Онда узбуна у Брвнику око одлагања
отпада, и тада смо рекли људи нема од тога ништа, немојте се бојати јер ово неће никада заживјети,
на крају се то и обистинило. Ја вас молим, и најбоље би било да Скупштина данас формира Комисију
да се то преиспита, али да прво мене испитају као и за Базене, и онда да кажу нема елемента, а ове
који су раскинули уговор њих не треба испитивати јер је то Скупштина урадила. Вама, колега
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Ђурђевићу, и свим одборницима кажем, када Скупштина донесе Одлуку онда је начелник господин
човјек, како год је урадио он је урадио како је Скупштина као законодавно тијело одлучила. Тако је
било и са базенима, са једностраним раскидом уговора, ја вас молим да узмете сву документацију,
''vis-a-vis'' онога што се десило са безенима, да се не деси исто и са Хранапродуктом, па да не буде
1.200.000 КМ, него да изађе на ко зна колико јер има и протек времена, а у том времену имају и
камате. Сви смо знали шта се дешава, и како сада једнострани раскид уговора а нема тужбе, а код
базена била је тужба за једнострани раскигд уговора. Шта се десило у међувремену?
Везано за одборничке накнаде не бих коментарисао, само начелнику желим да кажем да
заборави причу о моралу, то је прича која је истрошена. Оно што је обавеза је обавеза, и што није
обавеза није обавеза, али се морал не може примјењивати на стварима које неко жели да инсистира на
начин како жели, а посебно ако му закон то омогућава. То сам ја јуче схватио, и начелнику говорим
исто данас, шта је било било је, шта је обавеза обавеза, и свако нека ради свој посао. Сви ми можемо
да тужимо, и мени се дугује 12 мјесеци, не говорим за колегу Ђурђевића и оне који су тужили, они
имају право, то је по закону, и тамо не пише да је морално или неморално. Несрећа је, и зашто сам
рекао када је у питању био Ведран, направићете више трошкова него што је његова добит, зато што
ће адвокат кроз трошкове и судску таксу вама направити више штете, а могло се исплатити три или
четири човјека и ријешити то питање. Морате то озбиљно схватити и завршити ту причу. Подржавам
морал, али морала нема. Нећу такође коментарисати ни отпуштања, ви знате да ја нисам за
отпуштање радника, али јесам за то да се систематизација поштује и да се у складу са
ситематизацијом доноше рјешења, одн. одлуке.
Подржавам све активности прекограничне сарадње, посебно везано за слободну зону. Жао ми
је што се то планира на потезу тамо гдје сте објаснили, боље би било да је то у оквиру простора у
граду, с обзиром на одређену инфраструктуру коју имамо, и субјекте које би могли да увежемо у тај
простор. Није случајно ''Тигар'' из Пирота у оквиру те слободне зоне, ништа није случајно, и ја бих
волио да имамо један субјект и да кажемо одавде почињемо а не са ледине почињемо, јер су то двије
приче.
Одборник Милан Јовановић (СНСД)
У свом обраћању осврнуо се на одборничке накнаде, будући да је споменут, те истиче како
играју по правилима која сте ви поставили. Нико нас није питао како је некоме када остане без посла,
нама тих 300 КМ не значи толико пуно, међутим у последње вријеме имамо ситуацију гдје наших 3-4
човјека остају без посла, истјерују се, само играмо по правилима која сте ви поставили.
Јадранка Ђукић, потпредсједник Скупштине општине (СП)
Сматра како је начелник изнио доста битних ствари за напредак општине Шамац, што је веома
важно, те да требамо смоћи снаге у вријеме пандемије, и са надом да је изгубљена само прошла
година, мада је и ова јако тешка и неизвјесна. Треба бити оптимиста, и надати се да ћемо ове године
моћи урадити нешто од онога о чему је начелник говорио. Општина Шамац, знамо сви на чему се
налазила и на чему се налази свих ових тешких 30 година, овдје су млади људи који имају живот пред
собом и који су одлучили да живе овдје, свакако ту су и начелник и предсједник Скупштине, који су
исто млади. Морам рећи, ово што је колега Лукић рекао а што је врло значајно и важно да наша та
будућа пословна или слободна зона у будућности егзистира негдје у језгру града, знамо и чули смо да
су се овдје издешавале неке ствари, ја сам била дио те приче и раније и убудуће ћу бити. Нећу се
стављати ни на чију страну, само хоћу да кажем, колега Лукић каже нећемо више о моралу, у једном
практичном смислу то више и не постоји, изгубили смо ми много тога, нисмо далеко од тога да
изгубимо још и неке ствари и да погледамо колико нас људи живи овдје, колико се само гледамо
прекао рамена хоћемо ли некога волити или нећемо. Требали би се запитати да ли смо можда као
људи добро затајили? Обављала сам ја овдје и функцију начелника за финансије, као и функцију
начелника за локално економски развој, и кажу неки моји политички противници да је било много
бољих од мене, и ја то нећу да спорим. Да је било много бољих, али и да је било много горих који
никада нису хтјели да признају или да кажу јавно да нису добри, и увијек су нешто својатали, своја
општина, свој начелник. Ја имам само дјецу и мужа, многи људи су изгинули остала су дјеца сирочад,
па и у мојој породици је дијете које је дијете погинулог борца, ни за њу није било мјеста овдје, а да не
кажем за моје синове и за све друге синове. Докле да се љутимо ми овдје? Млади колега одборник је
био љут, узимам себи за право да будем и ја мало љута, и да можда покажем да треба да будемо мало
више фер, мало више људи и да мало више разумијемо менаџмент општине Шамац. Била сам и у
10

једном и у другом менаџменту, и рекла сам, жао ми је што није овдје присутан претходни начелник,
свако и у својој кући ради нешто добро и нешто лоше, сви претходни и сви будући начелници ће
имати и добре и лоше стране, али морамо да раздвојимо да неки имају много више добрих особина, а
мање лоших. Инсистирати на нечему, када је у питању плаћање, знам да је свакоме пара потребна и
мени и свакоме другоме, али мислим да смо отишли предалеко и да гледамо неки законски рок ако је
то 60 дана или колико, чиме се већ водио тај адвокат и тако даље. Доћи ћемо у ситуацију да ће можда
неки и од одборника отићи одавде, а да не говорим неко од комшија ко је размишљао, и онда када
останемо сами са собом мораћемо признати себи неке ствари. Било би добро да свако са собом мало
рашчисти неке ствари и да каже, ово ми је добро а ово ми је лоше, али нећу да видим код људи само
оно што је лоше, ајде да видимо добре ствари, ајде да дамо приоритет стварима које можемо да
урадимо. Начелник и његов Кабинет су већ учинили одређене кораке, не могу рећи да то није добро
јер је то заиста добро. Као што рече колега Бајкановић, можда ћу и ја сутра бити само одборник,
можда ћу бити опозициони одборник, али оно што је добро треба рећи да је добро, човјек је изашао и
рекао, похвалио начелника итд. Мислим да смо отишли предалеко, преситне ствари смо узели у
разматрање за разлику од крупних, и као што кажу људи од дрвета не видим шуму. Ако хоћемо да
живимо овдје и да се разумијемо, морамо да се уважавамо, институције Владе, министарства, и све
остале институције нису ничије, то је свих нас, сви имамо право на изражавање својих и добрих и
лоших ствари, тужбе, жалбе и остало. Заиста сам мало потрешена неким изјавама овдје.
Одборник Раденка Миросављевић (СНСД)
Наглашава да се слаже дијелом са дисусијом и једне и друге стране, нажалост ми смо овдје и
хтјели или не хтјели признати јесмо, и једна и друга страна. То је јако ружно, и тако је како је. Морам
се сложити са излагањем својих страначких припадника, ми имамо револт због тога што наши људи
остају без посла, што се дешава то што се дешава. Мени није упитно, да ли ћу ја сутра остати на
улици, али многи остају. Жао ми је људи који заврше факултет па не могу да се запосле овдје, и
принуђени су да одлазе у Њемачку и друге стране земље. Жао ми је и нељудскости, неправде и
морала о коме сви причамо. Сретнемо се на улици, већина нас се и поздрави, али се многи и не смију
поздравити, ако ћемо искрено да кажемо. Мени је јако жао што смо дошли да се дијелимо по бојама,
то је ружно, жао ми је што нисмо људи, а нисмо очигледно. Сви смо се ухватили тог одборничког
додатка, тачно је моје колегу су тужиле, тужила сам и ја, само вам није стигла коверта, стићи ће. Мој
приједлог је следећи: пошто смо сви већ у томе, хајмо сви да се одрекнемо тих 300 КМ, и да се
колективно одрекнемо а усмјеримо коме стварно треба, и да видимо ко ће да остане. Мени не треба,
имам своју плату поштено ју зарађујем и мислим да фантастично радим свој посао, али хајде сви да се
одрекнемо, сједићемо овдје радићемо и даћемо некоме коме стварно треба. Мени није толико
потребно, искрено говорим, имам своја редовна примања, али хајмо да се сви одрекнемо.
Ђорђе Милићевић, начелник општине
Истиче да је у току дискусије постављено више питања начелнику, и да се због тога јавља
поново за ријеч. Радује ме да је један дио одборника препознао кључне ствари које се тичу општине,
кључне и стратешке ствари које треба радити на општини Шамац. Волио бих да је више таквих
ствари било у прошлости, не спадам у оне који се тако лако враћају у прошлост, али дајте да
разјаснимо неке ствари.
Око Храна продукта ја не желим да правим никакву аферу, имао сам дужност као начелник
општине да Скупштину информишем о захтјеву Министарства финансија, како је до тога дошло а
шта ће се у наредном периоду дешавати, наравно да ћу информисати Скупштину јер чинимо све што
је у нашој моћи. Остаје горак укус зашто ту имовину, када је посао пропао, нисмо вратили? Хоћу да
вјерујем да се у априлу неће десити овај сценарио, и да ћемо наставити нормално да функционишемо.
Даћу одговор одборнику Ђурђевићу, погрешно сте информисани, одн. мало паушално
иступате, није Скупштина донијела одлуку о ревизији свог пословања два претходна и овог трећег
начелника. Скупштина општине је разматрајући информацију о базенима, на мој приједлог донијела
Закључак, да по питању базена треба да позове тужилаштво и полицију да испитају почев од
начелника Лукића, Минића, па укључујући и овај период у коме је мени стигла та пресуда. То је бит,
а не ревизија пословања општине. Тај допис је одмах упућен и тужилаштву и полицији, а чули сте
мало прије од одборника Лукића шта је епилог свега тога, испитани су Мирко Лукић, и Николина
Шкрбић, која је била предсједник Скупштине у задњем мандату, а онда смо добили од тужилаштва
информацију да се поступак обуставља. Начелник општине није истражни орган, и неће никада бити.
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Његова је дужност да преда документацију, а постоје органи у овој земљи који треба да раде свој
посао. Да ли га раде, остаје на јавном мњењу да о томе процјеује.
Ми смо једина општина у Републици Српској која је током 2020. године преко 50.000 КМ дала
свима који су се јављали и испуњавали услове да помогнемо. Симболично, али је била помоћ,
показали смо добру намјеру. Први смо били, урадили смо то прошле године за све они који ни су
отпуштали раднике. Морамо то исто и ове године, показати добру намјеру.
Није начелник крив што људи одлазе у иностранство, и није начелник крив због ове
атмосфере. Не можемо правити тимове за нападање људи, а очекивати добре ствари. Не можемо
водити кампању пљувања, а очекивати добро. Није истина да нисам начелник свих грађана, има ли
начина да то и покажем, свакако да има, има ли нешто да сам ја урадио да није, иако смо били на
различитим странама што је потпуно политички легитимно, али све ове ствари које сам презентовао
да радим, радим за грађане не за политичку партију Српску демократску странку. Она јесте носилац
тога, али не ради се то само за чланство СДС-а, не дајем ја стипендије члановима СДС-а, нека каже ко
није добио стипендију на општини Шамац зато што није члан партије. Прво и основно је да видимо
који успјех неко има, и да се помогне. Никада нисмо дијелили, био сам противник и укључивања
просвете у кампању , и државних службеника јер то није дозвољено законом. Није дозвољено да се
радници Општинске управе опредјељују политички, није дозвољено да се шаљу поруке бирачима
путем телефона а обављамо неке јавне функције.
Када је ријеч о пословној зони, ми први пратимо дешавања и измјене закона, имамо
проактивну улогу у наредном периоду, и радимо ово што је за нас битно. То се не може десити за дватри мјесеца, то је велики пројекат, и треба нам апсолутна опредјељеност Владе која у претходном
периоду није показивала довољно интересовања, као ни Савјет министара,. Бићемо међу првима у
томе, и битно је да ће ови људи доћи да нам помажу око елабората и да укључимо сву стручну снагу
што имамо, не само на општини него и из Бијељине и Бања Луке, и понављам, не плаћамо ништа.
Истина је за одборнички додатак, ја сам свјестан да се дугује за одборнички тих 11 мјесеци,
али ја сам наслиједио то, нисам ја створио тај дуг. Ја бих био најсрећнији када бих могао у једном
мјесецу три одборничка додатка да исплатим, мој приједлог је био, али није било довољно руку, да се
одрекнемо одборничког додатка, такође мој приједлог је био да се смањи износ са 400 КМ на 300 КМ.
Начелник општине има, међу начелницима, једну од мањих плата у РС која се доноси на основу
посебне одлуке о платама функционера, гдје се каже да начелници општина могу имати до 3,5
просјечних плата на подрушју општине, моја плата износи 3, а већина начелника износи 3,5. Саве
Минића је исто била 3, да одмах кажем. Начелницима Одјељења, када су дошли, смањене су им
плате, и нема повећања од 20% на отежане услове рада начелницима одјељења, што су имали у неком
претходном периоду.
Када причамо о возилу, морамо знати шта је чија надлежност. Мало прије сте могли чути, као
и сви, па и они који су моји политички противници али само политички, сви знају да ја радим много и
ја долазим у 23 часа, и сада ће мени неко рећи нешто. Када сам ја са својом породицом, или лично за
своје потребе користио ауто? Прво требате поставити питање какво је ауто које се вози у општини, и
како је обазбијеђено? Донацијом, коју сам ја обезбиједио од Министарства цивилних послова Центру
за социјални рад, па смо узели ауто од њих да имамо, јер ауди не може да иде, прешао је био 300.000
километара када смо ми дошли, и он је био за бацити, и зато стоји тамо. Да нисмо имали донацију и
тако обезбиједили возило, не знам шта би. Да ли је можда вријеме куповања аута, па није, сви околни
начелници су у међувремену промијенили аута, ми то себи не можемо приуштити, и зато се возимо у
џипу који је такав какав је. Нема гдје ја не идем, од Сарајева, Бања Луке, Загреба, Пирота, Суботице,
дан-ноћ, зато што ови послови очекују да не сједиш овдје. Овдје су проблеми, а рјешење се мора наћи
ван општине Шамац. То што ја толико радим, и гдје ће мене мој возач возити, слободно
контролишите, то је моја надлежност и дужност, и нећу гледати колико сам горива потрошио да одем
и направим неки посао. Корона је крива због свега, и стања у којем се налазимо, али није начелник
крив што људи одлазе, одлазили су људи и прије мене па нисам ја претходника кривио него
комплетну атмосферу у РС .
Слажем се са сугестијом да не треба моралисати, упућујем апел и молбу јер више нам иде на
адвоката него што ће доћи на руке одборницима, а ви имате своје, моја је дужност да се трудим, што
се тиче политичких партија, не постоји политичка партија којој је исплаћено а да другој није, и ту
морамо направити помак, ако бирам између стипендије и овога, увијек се опредијелим за стипендију.
Немамо та финансијска средства, али се трудимо на намакнемо и за одборнике и за политичке
партије, али понављам, то је дуг који сам ја наслиједио. Дакле, о мом послу куда ја идем и шта ја
радим, имате органе, тужилаштво, а ја сам начелник и ходаћу куда хоћу у интересу ове Општине.
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Симо Варадиновић, предсједник Скупштине општине (СДС)
Напомиње да је одборник у више мандата, и да је био на обадвије стране, те да му је потпуно
јасно колико су те двије стране дијаметрално политички супротне, што се нажалост пренијело и на
неке приватне односе. Увијек сам се трудио да будем колико-толико конструктиван и кроз свој
друштвени рад, а и овјде у Скупштини, мишљења сам да треба слати поруку одавде да рјешавамо
проблеме, као што је Хранапродукт да се сви укључимо и помогнемо колико ко може, да проблем
рјешимо. Мислим да би то и наши бирачи, и црвени и плави да нас тако подијелим, то поздравили, и
онда да идемо са захтјевом према начелнику, као што рече одборник Лукић дуг је настао, да ли га је
направио овај или онај начелник, треба да се измири. Долазимо у проблем, обраћам се вама млађима,
да будете обиљежени за својих 300 КМ исто као неко што је направио проблем од 1.200.000 КМ,
нажалост таква ће прича ићи у јавност. Мишљења сам да требамо сви да се издигнемо изнад
ситуације, и такву поруку да пошаљемо, јер сам и сам у једном периоду због политике морао да одем
са ове општине, и мени се дугује. Наставио сам да радим, и можда су то моји бирачи они који су ме
пратили препознали и зато сам овдје већ пети мандат. Требамо сви да се издигнемо, и да својом
главом размишљамо, и да пошаљемо поруку одавде да идемо у правцу рјешавања проблема, биће нам
свима бољи изборни резултат.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање. Приликом гласања одборник Милан
Николић одсутан, присутно укупно 22 одборника.
Са 20 гласова ЗА ниједан ПРОТИВ, 2 гласа УЗДРЖАН прихваћена је Информација о
активностима начелника Општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине
Шамац , коју је начелник Општине усмено поднио.
АД – 3. Приједлог одлуке о додјељивању Повеље за 2020. годину
Симо Варадиновић, у својству предсједника Комисије за награде и признања дао је краће
уводно образложење.
На почетку напоменуо је да ће одједанпут образложити и наредне двије тачке, будући да су
уско везане једна за другу.
Комисија за награде и признања у саставу Крста Бајкановић, Љубиша Станишић и ја смо
одржали сјееницу Комисије на којој су разматрани приједлози на награде и признања. Укупно су
стигле 32 иницијативе за приједлоге, и ове године једногласно смо донијели одлуку да се ове године
не додијели Априлска награда у виду новчаног износа, с обзиром на цјелокупуну ситуацију око
епидемије. Такође, обзиром да прошле године нисмо ни имали додјелу општинских награда и
признања одлучили смо да ове године додјелимо макималан број осталих признања. Приликом
одлучивања водили смо се критеријумом, да они који су већ добијали одређену награду или
признање, сада не буду добитници.
Приједлог је да Повељу, као највеће општинско признање добије
1. МЗ Обудовац због изузетних заслуга и резултата остварених у дужем временском периоду, а
који доприносе укупном развоју и напретку општине Шамац, посебно доприноса у реализацији
инфраструктурних пројеката у мјесној заједници.
Када је у питању награда Плакете, одлучено је да се додјеле три Плакете, и то:
1. Јови Лакић, протојереј ставрофор из Шамца, за изузетан допринос развоју општине кроз своје
несебичан дугогодишњи рад и залагање и учињена дјела која заслужују опште признање и
поштовање.
2. Ђорђи Којић из Обудовца, власнику фирме ''Брчко Гас''д.о.о., за изузетан допринос у
хуманитарним и добротворним акцијама, испољену солидарност и друга дјела хуманитарног значаја
за општину.
3. ''Екомед'' д.о.о. из Црквине, за изузетне резултате у привређивању, освајању нових технологија и
техничких унапређења.
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Такође, када је у питању награда Похвала, одлучено је да се додјели макасималан број одн. 5
Похвала, и то:
1. ЈЗУ ''Дом здравља'' Шамац, за изузетно пожртвовање у борби са епидемијом вируса COVID 19 у
току 2020. године и несебичног пожртвовања у спасавању становништва од заражавања.
2. Плесни студио ''PRINCESS’’, за постигнути успјех у раду кроз вишегодишњу организацију и
учешће у бројним културним и хуманитарним манифестацијама и значајан допринос развоју кутурног
живота на подручју општине Шамац.
3. Зорану Зорановић – постхумно, за истакнути друштвени рад и допринос развоју спорта на
подручју општине Шамац.
4. Грађевински одбор за изградњу капеле у Трњаку, због стварања амбијента који доприноси
побољшању услова живота повратника на том подручју.
5. Станислав Миловановић из Шамца, за истакнути допринос у хуманитарним и добротворним
акцијама и испољену солидарност.
Дискусије није било, прешло се на гласање. Укупно присутан 21 одборник.
Са 21 гласом ЗА, ниједан УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела
Одлуку о додјељивању Повеље за 2020. годину.
АД - 4. Приједлог одлуке о додјељивању Плакете за 2020. годину
*објашњење дато у оквиру тачке број 3.
Дискусије није било, прешло се на гласање. Укупно присутан 21 одборник.
Са 21 гласом ЗА, ниједан УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела
Одлуку о додјељивању Плакете за 2020. годину.
АД – 5. Приједлог одлуке о додјељивању Похвале за 2020. годину
*објашњење дато у оквиру тачке број 3.
Одборник Миливоје Горановић (УС)
Жели да изрази своје задовољаство на Одлуку о додјели Похвале за 2020. годину, жели да
похвали Комисију на оваквом избору при чему посебно наглашава своје задовољство што је једну
овакву врсту похвале добио Грађевински одбор за изградњу капеле у Трњаку. Истиче да и сам
припада људима који живе са друге стране ријеке Босне, и то је за нас повратнике врло значајно.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање. Укупно присутно 22 одборника.
Са 22 гласа ЗА, ниједан УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела
Одлуку о додјељивању Похвале за 2020. годину.
АД - 6. Приједлог одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на
подручју општине Шамац за 2021. годину
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове дала је уводно образложење.
Наглашава да је одлука припремљена у складу са Законом о уређењу простора и Правилником
за обрачун накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта. У одлуци дат је предлог
цијена за корисну површину, значи за трећу зону 22 КМ, за четврту 19 КМ, пету 16 КМ, и шесту 12
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КМ. Ове цијене се користе приликом обрачуна накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,
приликом издавања грађевинскох дозвола за објекте који се граде на градском грађевинском
земљишту. Саставни дио ове одлуке је и просјечно остварена јединична цијена радова комуналне и
друге јавне инфраструктуре, у члану 4 су предложене те цијене. Ове цијене се користе приликом
обрачуна уколико имамо инвеститора који гради свој објекат, а улаже на земљишту које је
општинско, нпр. поред свог објекта гради улицу која остаје у власништву општине Шамац. Цијене се
користе да би се обрачунао износ тих уложених средстава, и ослободио инвеститор за тај уложени
износ од накнаде за уређење земљишта. Ми ових ситуација до сада нисмо имали, али по закону
морамо да имамо једну овакву одлуку, и зато је и припремљена.
Дискусије није било, прешло се на изјашњавање.
Са 17 гласова ЗА, ПРОТИВ ниједан, 4 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју општине Шамац
за 2021. годину

АД-7. Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове дала је уводно образложење.
Наглашава да се одлука доноси сваке године, и у склопу Програма представљена су средства
која су потребна за израду докумената просторног уређења, припрему грађевинског земљишта, и
опремање грађевинског земљишта у 2021. години. Ово је оно што је извјесно за 2021. годину да ће
бити финансирано, одн. за шта ће бити утрошена финансијска средства. Финансирање овог програма
врши се од прилива одн. прихода по основу накнада за уређење градског грађевинског земљишта који
буде остварен у току године. Укупан износ предвиђен програмом за ову годину је 81.500 КМ.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 18 гласова ЗА, ПРОТИВ ниједан, 4 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину
АД - 8. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2020.
години
Предраг Недић, в.д. начелника Одјељења за привреду и инспекцијексе послове, дао је уводну
ријеч
Напомиње да се извјештај ради сваке године, а 2020. године средства су планирана у буџету у
износу од 120.000 КМ. Расподјела ових средстава врши се на основу Правилника који предвиђа
подршку за пољопривредну производњу, првенствено биљну производњу, сточарску, и ванредне
мјере помоћи. У току 2020. године запримили смо 191 захтјев, што појединачних што групних
захтјева, и по тим захтјевима одлучивало се у 348 појединачних захтјева корисника субвенција, од
чега су 344 позитивно ријешена. По том основу, као што видимо у табели број 1. одобрена је исплата
97.936,17 КМ. У тебели су приказане и све врсте тих субвенција по основу правилника, колико је
одобрено за сваку врсту. Даље, у овом извјештају видимо сваку ставку из табеле број 1. која је
разрађена по корисницима и по појединачним износима колико је одобрено за исплату. У закључку се
наводи да смо у току 2020. године за подстицаје у пољопривреди исплатили 110.493,06 КМ или
92,08% од планираних одн. резервисаних средстава у износу од 120.000 КМ. Желим да кажем да ова
средства која редовно планирамо у буџету нису претјерано велика, али вјерујем да су добродошла
нашим пољопривредницима, а првенствено су усмјерена на ситне пољопривредне произвођаче. У
наредном периоду, за 2021. годину планирамо мало кориговати субвенције у пољопривреди , на
начин смањења исплате појединачним пољопривредним корисницима, а повећати исплате
удружењима пољопривредних произвођача, у смислу подршке реализације пројеката у
пољопривреди. Вјерујем да је начелник у свом излагању поменуо пројекат електрификације
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пољопривредних површина, гдје планирамо дио ових средстава преусмјерити на реализацију тог
пројекта.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 18 гласова ЗА , ниједан ПРОТИВ, 4 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у
2020. години
АД – 9. Извјештај о утрошку средстава по основу остваривања субвенција за одржавање
постојећег броја запослених у привредним субјектима (правна лица и предузетници) као
мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID-19)
у 2020. години
Предраг Недић, в.д. начелника Одјељења за привреду и инспекцијексе послове, дао је уводну
ријеч
У овом извјештају наведена је подршка нашим привредницима као мјера за ублажавање
негативних посљедица изазваних пандемијом вируса Корона. У претходним годинама редовно смо
планирали буџетска средства за подршку нашој привреди у смислу новог запошљавања, и у смислу
набавке опреме и стандардизације производње. С обзиром да смо у 2020. години обухваћени
пандемијом, на неки начин смо промптно реаговали па смо ова средства од привреде преусмјерили на
подршку нашој привреди али у смислу одржавања постојећег броја запослених. На основу
правилника је вршена подјела средстава, и тај правилник је предвиђао да сви наши привредници који
су имали регистроване дјелатности, а који на основу одлука Штаба за ванредне ситуације нису могли
обављати редовно своју регистровану дјелатност, и нису отпуштали раднике, имали су право на
субвенцију од 200 КМ за сваког запосленог радника. По том основу запримили смо 138 захтјева,
позитивно је ријешено 123 захтјева и одобрена је исплата 54.600 КМ. Закључно са јулом мјесецом
прошле године у потпуности су и исплаћена одобрена средства. С обзиром да смо у пандемији
Корона вируса, ми смо као и многе општине из окружења доносили низ мјера, неке од тих мјера су
ослобађање од плаћања закупа, комуналних такса и накнада, али смо једина општина из окружења
која је успјела да обезбиједи средства у буџету и да исплати нашим привредницима. Вјерујем да ово
нису нека велика и значајна средства, али је исто тако ово и гест добре воље и намјере, и вјерујем да
смо колико – толико успјели нашим привредницима да ублажимо негативне посљедице Короне.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу остваривања субвенција за
одржавање постојећег броја запослених у привредним субјектима (правна лица и предузетници) као
мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID-19) у 2020.
години
АД –10. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2020. години
Мишо Дервенић, в.д. начелника Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
дао је уводно образложење
Право на једнократну новчану помоћ имају појединци и породице који се налазе у стању
ванредне социјалне потребе. У табели је дат приказ захтјева из 2020. године, из чега се види да смо
запримили 458 захтјева, од чега је позитивно ријешено 420, а 38 захјева смо одбили. Најчешћи
разлог одбијања захтјева је то што се једни те исти људи јављају са захтјевом. Оно што је битно
нагласити, је да смо у току 2020. године, као и претходне три године, остали у буџетским оквирима.
Буџет је износио 70.000 КМ а ми смо за једнократне помоћи издвојили 54.800 КМ, и са те буџетске
ставке смо издвојили 13.800 КМ за помоћ студентима који нису добили стипендије. Битно је рећи да
се највећи број захтјева односи на потребе за лијечење, помоћ за школовање дјеце, набавка огрјева за
зиму.
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Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2020. години
АД –11. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2020.
години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2021. години
Мишо Дервенић, в.д. начелника Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
дао је уводно образложење
Основно образовање и васпитање је обавезно, тако да ресорно Министарство финансира
превоз ученика, али средства која они издвајају нису довољна да покрију трошкове превоза, стога тај
други дио сносе родитељи. Општина Шамац је својим Закључком узела учешће у финансирању
дијела трошкова превоза ученика, и ми за сваку основну школу на мјесечном нивоу издвајамо по 500
КМ, на тај начин помажемо родитељима да финансирају школовање своје дјеце. Превоз се плаћа за
дјецу која су удаљена 4 километра и више од својих школа, и новац се уплаћује на рачун превозника
који се бирају од стране основне школе, на основу јавног позива. У току претходне године превоз су
обављали ''Савић СС'' Гајеви, и ''Адитив'' Шамац.
Што се тиче средљошколског образовања, оно није обавезно и самим тим ни министарство не
финансира превоз ученика. То је веома битно за нашу локалну заједницу, тако да општина Шамац,
заједно са родитељима финансира превоз, и у току 2020. године ми смо друго полугодиште у пуном
износу финансирали, а већ половином марта је дошло до прекида наставе, и онда смо из моралне
обавезе и према дјеци и према родитељима, узели на себе да финансирамо у износу од 50% и прво
полугодиште школске 2020/2021. године. Ове године је потписан уговор са ''Савић СС'' Гајеви за
превоз ученика у 2021. години. Битно је рећи, да од 2017. године па све до овог уговора, превозник се
бира путем јавних набавки за услуге превоза, тендер се расписује, фирме се јављају на тендер, и са
најбољим понуђачем се склапа уговор.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац
у 2020. години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2021. години
АД –12. Информација о раду општинских инспекција у 2020. години са планом рада за 2021.
годину
Предраг Недић, в.д. начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове, дао је уводну
ријеч
У оквиру Одјељења за привреду и инспекцијске послове је и Одсјек за инспекцијске послове,
у оквиру кога имамо 5 инспекција, инспекција за храну а по овлаштењу и здравствену заштиту,
пољопривредна инспекција, тржишна инспекција, урбанистичко-грађевинска и саобраћајна
инспекција. Све инспекције су у надлежности Републичког инспектората , коме редовно одговарају за
свој рад. Самостални су у свом раду. У извјештају, сваки од инспектора у табелама је представио свој
извјештај о извршеним редовним и ванредним контролама, управним поступцима и поднешеним
прекршајним налозима. У поређењу за све инспекције генерално, може се рећи да је дошло до
одређених одступања, одн. до благог пада извршених редовних контрола , али треба имати на уму да
је у току 2020. године а због пандемије вируса Корона, по овлаштењу Републичког инспектората
наша инспекција била именована и овлаштена да спроводи све мјере и закључке Штаба за ванредне
ситуације, и да о томе редовно извјештава, и на терену проводи мјере. Не треба заборавити да су били
ангажовани и у републичком и општинском карантину који су били у току 2020. године. Поред тога,
на мјерама усмјереним на сузбијање вируса Корона издато је 1049 рјешења, по основу којих је 1190
лица обухваћено, а од којих је опет 362 било позитивно на вирус Корона, а 828 је било у контакту и
на основу тога је издато рјешење. У нашем Дому здравља је извршено око 800 тестирања на Корона
вирус.
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Одборник Драган Митровић (самостални одборник у Клубу одборника СДС)
Кратко се осврнуо на извјештај са којим је сагласан имајући у виду околности у којима смо
сви функционисали у току претходне године, посебно инспекцијске службе које су имале додатне
послове ван њихових редовних активности. Сугестија се односи на инспекцијске службе, али и на све
одборнике, да сви покушају утицати на становништво да помогнемо инспекцијама, и да се саме
инспекције додатно ангажују по питању уређења путних појаса поред локалних путева. То неће
допринијети само љепшем изгледу, него и безбиједности свих учесника у саобраћају. Сви требамо
допринијети, на начин да сугеришемо својим комшијама, пријатељима и суграђанима да је то корисно
за све, и да не дођемо у ситуацију да се мора становништво кажњавати, и да се морају изрицати
дисциплинске мјере. Мислим да се то може кроз нормалан разговор и приступ ријешити.
Предраг Недић, в.д. начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
Прихватам и мишљење и сугестију уваженог одборника, и желим рећи да је то у дјелокругу
рада наших општинских инспектора, првенствено саобраћајног и пољопривредног инспектора. Они
спроводе те активности на терену, од којих су неке предузете баш на подручју Бранице, Обудовца,
вјерујем да идуће седмице крећу активности у Гајевима, и на подручју Слатина. Свакако да ћемо
прихватити сугестију и мишљење, на томе се радило и у претхоном периоду, и настављамо са тим
активностима. Апелујем на разумијевање, не желећи да браним инспекцију, али они су заиста
оптерећени, првенствено овим ванредним мјерама. Сугестију прихватамо, и биће реализовано.
Додатне дисусије није било, прешло се на изјашњавање.
Са 20 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 3 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о раду општинских инспекција у 2020. години са планом рада
за 2021. годину
АД –13. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву Општине Шамац у 2020.
години
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове дала је уводно образложење.
Ради се о редовној тачки, која је предвиђена Програмом рада Скупштине за ову годину. У
самој информацији приказане су некретнине, одн. парцеле и објекти који су продати у току 2020.
године.
У табели бр. 1 приказане су парцеле које су продате претходне године, при чему морам
нагласити одн. појаснити непокретност под редним бројем 1. у површини од 993 m2 за коју је одлука
донијета у 2019. години али је реализација и наплата средства била у току 2020. године, тако да је
саставни дио информације за 2020. годину. Додатно објашњење, да не буде забуне, видите да се у
табели три пута појављује куповина парцеле од стране ''Belamionixa'' из Брчког, а ради се о
докупљивању одн. комплетирању парцеле на којој је та фирма изградила свој тржни центар, а коју је
претходних година општина продала по цијени од 7,78 КМ. Цијена ових парцела које смо продали
''Belamionixu'' износила је 30 КМ/ m2.
У табели бр. 2 приказани су објекти који су продани у току претходне године, као што је и
описано испод табеле ради се о пословном објекту у центру града који до 2018. године није уопште
био у власништву општине Шамац, а с обзиром на скоро па девастирано стање пријетила је опасност
да се уништи објекат у приземљу, који је у власништву трећег лица. Општина Шамац је покренула
2018. године процедуре за укњижавање и добијање у власништво овог објекта, који смо продали у
току 2020. године.
У табели бр.3 је преглед земљишта за које су донесене одлуке у 2020. години, али није била
реализација до краја године, тако да ће ове непокретности бити предмет информације у току следеће,
а за ову годину.
У табелама бр. 4 и бр. 5 приказана је анализа самих цијена, упоредни подаци за 2019. год. и
за 2020. год. и видљиво је мало одступање у виду нешто ниже цијене за трећу и четврту зону градског
грађевинског земљишта, из разлога што парцеле које су продате, одн. дијелови парцела који су
продати за комплетирање што је видљиво из табеле бр. 1, а све су то парцеле мање од 500 m2 и нису
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на некој атрактивној локацији, као што је то био случај са парцелом за изградњу пословно-стамбеног
објекта који се гради. У зони пет имамо мало повећање, у 2019. год. била је 20,20 КМ/ m2 просјечна
цијена земљишта, а у 2020. год. 23,44 КМ/ m2.
Без обзира што је видљиво одређено смањење просјечних цијена по зонама градског
грађевинског земљишта, цијене су и даље много више од пореских цијена које се узимају као репер за
процјену градског грађевинског земљишта, и доле у тексту видите да је просјечна цијена према
пореским цијенама за трећу зону 27 КМ/ m2, а ми и даље имамо цијену од 40,25 КМ/ m2, а за зону
четири је то 19,80 КМ/ m2 а просјечна цијена у општини Шамац је 38,93 КМ/ m2.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 17 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 6 гласова УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о продаји земљишта и објеката у власништву Општине Шамац
у 2020. години
АД –14. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовања дао је уводну ријеч.
Чланом 52. Став (4) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе прописано је да након престанка мандата секретара скупштине, скупштина до окончања
поступка именовања секретара скупштине у складу са овим законом именује вршиоца дужности
секретара,а најдуже на период до 90 дан, а чланом 50. став 2. Статута општине Шамац прописано је
да у случају престанка мандата секретара Скупштине, односно његовог разрјешења Скупштина
именује вршиоца дужности секретара у складу са законом.
Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине завршен,
створене су правне претпоставке за коначно именовање секретара Скупштине општине Шамац и
разрјешење вршиоца дужности секретара Скупштине општине.
Комисија за избор и именовање је на 5. сједници одржаној 26.03.2021. године, на основу
напријед наведеног утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
доношење истог.
Овим рјешењем Блаженка Максимовић разрјешава се дужности вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Шамац, са 31.03.2021. године, због окончања поступка за именовање секретара
Скупштине општине у складу са законом
Дискусије није било.
Са 23 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општинеШамац
б) Приједлог рјешења о именовању секретара Скупштине општине Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовања дао је уводну ријеч.
На другој сједници одржаној дана 29.01.2021. године Скупштина општине је донијела Одлуку
број 07-022-29/21 о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине
општине на вријеме трајања мандата новог сазива Скупштине општине.
Јавни конкурс објављен је у дневном листу ''Euro Blic''издање од 17.02.2021. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'', број 14/21 од 19.02.2021. године.
Јавни конкурс био је отворен закључно са 06.03.2021. године.
Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара спровела је Комисија за
спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац, коју је
именовала Скупштина општине Шамац рјешењем број: 07-111-58/21 од 23.02.2021. године. На
расписани Јавни конкурс пријаву је благовремено доставио један кандидат и то Блаженка
Максимовић, дипл.правник из Шамца. На састанку одржаном дана 11.03.2021. године, Комисија је
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извршила преглед пријаве и констатовала да иста испуњава законом прописане опште услове за
запошљавање и посебне услове за именовање на упражњену позицију, те да може бити позвана на
интервју заказан за 15.03.2021. године, о чему је сачињен записник број 07-111-58/21.Након
проведеног поступка по поднесеној пријави и интервјуа Комисија је сачинила Записник о
спроведеном поступку интервјуа са приједлогом за именовање Блаженке Максимовић дипл.правник
из Шамца за секретара Скупштине општине Шамац, те истидоставила предсједнику Скупштине
општине и Комисији за избор и именовање Скупштине општине, као предлагачу рјешења о
именовању секретара Скупштине општине.
Комисија за избор и именовање је на 5. сједници одржаној 26.03.2021. године, на основу
документације и напријед поменутог Записника о спроведеном поступку са приједлогом за
именовање, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
доношење истог.
Дискусије није било.
Са 21 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, 2 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању секретара Скупштине општине Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
Ђорђе Милићевић, начелник општине дао је уводну ријеч, те предложио разрјешење, као и
именовање за функције начелника Одјељења и Служби у Општинској управи Шамац.
На основу Извјештаја о проведеном поступку Комисије за спровођење поступка за избор и
именовање начелника Одјељења и Служби у општинској административној служби, а на основу
увида у прјаве које су поднешене и које су доставили кандидати, по оцјени Комисије испуњавају
опште и посбне услове прописане конкурсом, те на основу проведеног улазног интервјуа, овом
приликом предлажем следеће кандидате.
Предлаже се разрјешење Велимира Андрића функције вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије.
Дискусије није било.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
г) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије
Предлаже се именовање Велимира Андрића, дипломираног економисте за начелника
Одјељења за финансије.
Дискусије није било.
Са 19 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ, 2 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању начелника Одјељења за финансије
д) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
Предлаже се разрјешење Ведране Михаљчић функције вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Дискусије није било.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове
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ђ) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове
Предлаже се именовање Ведране Михаљчић, дипломираног инжињера грађевинарства за
начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Дискусије није било.
Са 19 гласова ЗА, 4 гласа ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
е) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
Предлаже се разрјешење Лепе Тривић функције вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу.
Дискусије није било.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
ж) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења Одјељења за општу управу
Предлаже се именовање Лепе Тривић, дипломираног правника за начелника Одјељења за
општу управу.
Дискусије није било.
Са 15 гласова ЗА, 3 гласа ПРОТИВ, 5 гласова УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу
з) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и
инспекцијске послове
Предлаже се разрјешење Предрага Недића функције вршиоца дужности начелника Одјељења
за привреду и инспекцијске послове
Дискусије није било.
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, 1 глас УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
и) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
Предлаже се именовање Предрага Недића, магистра економских наука за начелника Одјељења
за привреду и инспекцијске послове
Дискусије није било.
Са 20 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 3 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове
ј) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за локални
економски развој
Предлаже се разрјешење Слађане Мишић функције вршиоца дужности начелника Службе за
локални економски развој
21

Дискусије није било.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за локални економски развој
к) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за локални економски развој
Предлаже се именовање Слађане Мишић, дипломираног економисте за начелника Службе за
локални економски развој
Дискусије није било.
Са 20 гласова ЗА, 1 глас ПРОТИВ, 2 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању начелника Службе за локални економски развој
л) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за друштвене
дјелатности и послове цивилне заштите
Предлаже се разрјешење Мише Дервенић функције вршиоца дужности начелника Службе за
друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
Дискусије није било.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Службе за друштвене дјелатности и послове
цивилне заштите
љ) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за друштвене дјелатности и послове
цивилне заштите
Предлаже се именовање Мише Дервенић, дипломираног економисте за начелника Службе за
друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
Дискусије није било.
Са 19 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 4 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању начелника Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
- Полагање свечане заклетве именованих лица
Предсједник Скупштине општине Шамац Симо Варадиновић је најприје позвао секретара
Скупштине општине гђу Блаженку Максимовић да положи свечану заклетву.
Свечану заклетву потом су положили и новоименовани начелници Одјељења и Служби у
Општинској управи Шамац.
м) Приједлог рјешења о разрјешењу члана Комисије за мјесне заједнице
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовања дао је уводну ријеч.
Комисија за избор и именовање, на сједници одржаној дана 26.03.2021.године, разматрала је
оставку именованог и разлоге подношења, те је на основу члана 51. тачка 1) Пословника о раду
Скупштине општине Шамац, којим је прописано да члана радног тијела Скупштина општине може
разрјешити дужности и прије истека мандата ако поднесе оставку.
Сходно наведеном Комисија је утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила
Скупштини општине доношење истог. Ради се о Предрагу Чанчаревић, који се разрјешава дужности
члана Комисије за мјесне заједнице са 31.03.2021.године, на лични захтјев. У Питању је члан ОО
СПС.
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Дискусије није било.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу члана Комисије за мјесне заједнице
н) Приједлог рјешења о именовању члана Комисије за мјесне заједнице
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовања дао је уводну ријеч.
Овим приједлогом се именује Воћкић Саша за члана Комисије за мјесне заједнице, умјесто Предрага
Чанчаревић.
Дискусије није било.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању члана Комисије за мјесне заједнице
АД –15. Актуелни час
Предсједник Скупштине Симо Врадиновић, кратко се обратио одборницима.
Замолио је предсједнике Комисија, нарочито оних Комисија које чешће одржавају састанке, да
уколико има неоправданих изостанака, да се на вријеме обавијештава да се не би довели у ситуацију,
да због неких чланова који се не одазивају, доводимо у питање валидност неких одлука. С тим у вези,
позвао је предсједнике Комисија да до нареде сједнице доставе своје приједлоге, да се на вријеме
може реаговати према политичким субјектима, који су делегирали своје чланове у Комисије.

Сједница закључена у 12:30.

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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