РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-8/21
Датум: 30.06.2021. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА VIII СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 30.06.2021. ГОДИНЕ У САЛИ
ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-8/21 од 22.06.2021. 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

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

Жељко Ђорђић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

13

Симо Варадиновић

Српска демократска странка -СДС

+

14

Брано Гајић

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 од стране Института за јавно здравство, ради заштите јавног здравља, одн. здравља
људи и смањења могућности преношења вируса Корона са човјека на човјека. С тим у вези
примјењене су препоручене мјере:
•
•
•
•

Дезинфекција руку на улазу у салу за сједнице
Обавезно кориштење личне заштитне опреме (маске) које су обезбјеђене 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 спрјечавања 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. Одборник Николина
Шкрбић је правдала одсуство, а одборник Крста Бајкановић је најавио да ће каснити.
Поред одборника сједници присуствују: Ђуро Ивановић, замјеник начелника општине Шамац,
Блаженка Максимовић, секретар Скупштине општине, те начелници Одјељења и Служби чији су
одлуке, програми, информације и извјештаји разматрани на сједници, и то: Ведрана Михаљчић,
начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Предраг Недић, начелник
Одјељења за привреду и инспекцијске послове, Велимир Андрић, начелник Одјељења за финансије,
Мишо Дервенић, начелник Службе за друштвене дјелатности, и Јован Шљокић, шеф Кабинета
начелника општине Шамац.
Такође, сједници су присуствовали Бобан Илинчић командир Полицијске станице Шамац, и
Слободан Миловановић, старјешина ТВЈ Шамац.
Сједници 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 Мира Лујић, испред РТРС.
Сједницу је отворио и истој предсједава предсједник Скупштине општине Симо Варадиновић,
који је поздравио присутне, и захвалио се на одзиву. Предсједник је најприје обавијестио одборнике
да је Скупштини достављена Одлука о престанку мандата одборника Стефана Радића и додјели
мандата следећем квалификованом кандидату са листе Савеза независних социјалдемократа Жељку
Ђорђићу број 06-1-07-294/21од 26.05.2021. године која је постала правоснажна 04.06.2021.год. На
основу Одлуке Предсједник Скупштине је прогласио мандат одборника у Скупштине општине
Шамац Жељку Ђорђићу, који је приступио полагању свечане заклетве одборника, те је исту и
потписао.
Предсједник је затим предложио дневни ред по Сазивнику за VIII редовну сједницу и исти
прочитао, те упитао има ли приједлога за измјене и допуне предложеног дневног реда?
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове предложио је да се
дневни ред допуни тачком: ’’ Приједлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена у
угоститељским објектима на подручју општине Шамац’’. Обзиром да све потребне процедуре нису
биле завршене до момента слања скупштинског материјала одборницима, исти је припремљен
накнадно, те се стога предлаже уврштавање и ове тачке на дневни ред сједнице.
Будући да додатних приједлога није било, прешло се на гласање о предложеној измјени
дневног реда.
Са 23 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се дневни ред измјени на начин да се као тачка
број 7. уврсти ’’ Приједлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена у угоститељским
објектима на подручју општине Шамац’’, тако да досадашња тачка број 7. постаје број 8. и тако
редом, закључно са тачком број 16.
Предсједник Скупштине ставио је на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеном допуном дневног реда.
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Са 23 гласа ЗА усвојен је следећи:
Д Н Е В НИ Р ЕД
1. Извод из записника са VII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања
4. Приједог одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања
5. Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине
6. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац
7. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена у угоститељским објектима
на подручју општине Шамац
8. Извјештај о реализацији Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног
периода
9. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2020. години са
Планом
коришћења средстава од водних накнада у 2021. години и извјештај о утрошку средстава од
накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020.
годину и план коришћења средстава прикупљених од пољопривредних сагласности у 2021.
години
10. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2020/21
години
11. Извјештај о успјеху и владању ученика Јавне установе Средњошколског центра ''Никола
Тесла''
Шамац на крају првог полугодишта за школску 2020/2021. годину
12. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2020. години са
упоредним
показатељима из 2019. године
13. Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне јединице
Шамац за 2020. годину са планом рада за 2021. годину
14. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине
Шамац (локалитет Црквина)
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине
Шамац (локалитет Дуга)
15. Избор, именовања, разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине
Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању члана Одбора за жалбе општине Шамац
16. Актуелни час
АД – 1. Извод из записника са VII редовне сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитао одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
VII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 28.05.2021. 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 VII
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 28.05.2021. године, без примједби.
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АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
Ђуро Ивановић, замјеник начелника општине поднио је информацију у име начелника
• Замјеник начелника општине Шамац информисао је Скупштину да је данас уплаћено
15.000 КМ подстицаја, као и да су уплаћене двије одборничке накнаде, те је замолио
одборнике који су кроз судске поступке тражили исплату одборничких накнада да
тужбе повуку, финансијска ситуација се стабилизује, буџет је стабилан, и сигуран сам
да ће се и одборничке накнаде редовније исплаћивати.
• Везано за запрашивање комараца, о чему се ових дана интензивно говори у јавности,
желим да информишем Скупштину да је План дезинсекције и дератизације усвојен
још у фебруару мјесецу, у марту су расписани јавни конкурси, на које су се јавиле
двије фирме које су улагале жалбе на тендерску документацију коју смо морали
мијењати, да би се и на ту тендерску документацију жалили, па је све то отишло
Комисији за рјешавање по жалбама у Бања Луку. Након тога поново је расписан
тендер, да би коначно дошли до краја, и колико сам информисан, вечерас почиње
третирање комараца на подручју општине Шамац.
• Замјеник начелника општине Шамац информисао је Скупштину да су у току
активности по многим започетим пројектима, о чему ће Скупштину информисати
Начелник општине на следећој сједници Скупштине општине.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, 1 глас УЗДРЖАН прихваћена је Информација о
активностима начелника Општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине
Шамац, коју је замјеник Начелника Општине усмено поднио у име начелника.

АД – 3. Приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење
*Уводно образложење дато за тачку број 4. и тачку број 5.
Прије него што се осврнула на сет одлука везано за социјално становаање, начелница
Одјељења замолила је да у записник уђе, с обзиром да је кроз ове три одлуке грешком дефисано да је
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове задужено за евиденцију стамбених
јединица социјалног становања, а Служба за локални економски развој задужена за реализацију, да
се грешка исправи што је била и сугестија Комисије за статут и прописе Скупштине општине.
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове ће бити задужено и за вођење
евиденције стамбених јединица социјалног становања и за реализацију ових одлука.
Што се тиче Приједлога одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања, овом
одлуком се дефинише који је то тренутни број стамбених јединица потребан за задовољавање неких
основних социјалних потреба. Напомињем, општина Шамац тренутно не посједује ни једну стамбену
јединицу која би могла ући у програм социјалног становања, али ове одлуке представљају основ за
израду стратегије социјалног становања, коју смо дужни да усвојимо с обзиром да је закон ступио на
снагу 2019. године. Такође, ове одлуке и стратегија представљају основ за пријављивање на одређене
јавне позиве и повлачење средстава за изградњу стамбених јединица које би се додјељивале у сврху
социјалног становања. Одлуком је дефинисано да је то 15 стамбених јединица, како је утврђено
анализом за ову годину, а наравно у наредном периоду ако се покаже потреба за више стамбених
јединица ове одлуке су подложне промјенама сходно потреби.
Везано за следећу Одлуку о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног
становања, њоме се дефинише цијена у распону од 1 КМ до 1,20 КМ по метру квадратном за закуп
стамбених јединица за социјално становање, како је то предвидио и закон, с тим што ће Начелник
општине својим посебним правилником дефинисати која је то цијена за нашу општину, а да то буде у
законски дефинисаном распону.
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Трећа, Одлука о поступку субвенционисања закупнине, њоме се дефинише која су то лица
која ће имати право на субвенције, да ли ће то бити у износу од 50% или 100%, која је то
документација која се треба приложити да би се остварило право на субвенције за социјално
становање, и остало.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела је
Одлуку о фонду стамбених јединица социјалног становања
АД - 4. Приједог одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног
становања
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење у оквиру тачке број 3.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела је
Одлуку о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања
АД – 5. Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење у оквиру тачке број 3.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела је Одлуку о
поступку субвенционисања закупнине
АД - 6. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице
Шамац
Симо Варадиновић, Предсједник Скупштине општине, кратко је образложио да се овдје ради о
усклађивању Одлуке са законом, на начин да се ријечи ''Територијалне ватрогасне јединице Шамац
замијењују ријечима ''Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Шамац''.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
одлуку о измјенама Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац
АД-7. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о одређивању радног времена у угоститељским
објектима на подручју општине Шамац
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је уводно
образложење
Наглашава да је ова одлука објављена у Службеном гласнику општине Шамац број 7/17, а
сада се предлаже измјена постојеће одлуке, на начин да се мијења став (1) у члану 7. Одлуке, тачке а)
и б) и треба да гласе овако:
„а) у времену од 06,00 до 23 часа – у зимском периоду
б) у времену од 06,00 до 24 часа – у љетном периоду“
Законски основ за доношење ове измјене налазимо у Закону о угоститељству, чланом 33. је
прописано да јединице локалних самоуправа прописују радно вријеме на подручју својих локалних
самоуправа, а циљ ове измјене је прије свега да усагласимо до сада важећу одлуку са закључцима
Штаба за ванредне ситуације. Имајући у виду да су угоститељи погођени пандемијом вируса Корона,
закључком Штаба њима је дозвољено да раде до 24 сата, и ми не желећи да спутавамао наше
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угоститеље, желимо да усагласимо нашу постојећу одлуку са закључцима Штаба за ванредне
ситуације, која омогућава нашим угоститељима да раде до 24 сата у овом љетном периоду. Исто тако,
желимо да изједначимо све угоститеље, да нико не буде повлаштен ни на који начин, с обзиром да су
постојећом одлуком на неки начин били раздвојени они који раде у пословно-стамбеним објектима, и
они који раде самостално.
Одборник Саво Минић (СНСД)
Слаже се са приједлогом одлуке, и сматра да треба да се покрене иницијатива да се, имајући у
виду да креће туристичка сезона и да ће на нашем магистралном путу М-17 бити много путничких и
теретних возила, а да имамо много угоститељских објеката који се налазе управо на том путном
правцу, код надлежних органа затражи да ти објекти раде дуже поготово они који се односе на
прехану, пиће и трговину. Имамо захтјеве од људи, гужве се стварају већ сада и до кружног тока, и
сматрамо да би Скупштина општине могла упутити иницијативу и да би то била добра ствар, и за
путнике и за наше привреднике.
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске
Слаже се, и подржава приједлог да такви угоститељски објекти треба да раде у времну од 00
до 24 сата, али још увијек су на снази закључци Штаба за ванредне ситуације, а треба имати на уму да
општински Штаб за ванредне ситуације не може доносити либералније мјере, него само исте или
строжије у односу на закључке Републичког штаба. Одлука о радном времену угоститељскох
објеката, који раде нпр. у објекту за смјештај, у оквиру бензинских пумпи и сл. њима је већ и по
ранијим одлукама било дозвољено да раде у распону од 00 до 24 сата, а сада због ванредне ситуације
не могу да раде у том периоду. Укидањем ванредне ситуације, они ће поново моћи да раде у времену
од 00 до 24 сата.
Додатне дискусије није било, прешло се на изјашњавање
Са 23 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о измјени Одлуке о одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју
општине Шамац
АД - 8. Извјештај о реализацији Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из
претходног периода
Велимир Андрић, начелник Одјељења за финансије кратко је образложио
Наглашава да је законска обавеза сваке локалне заједнице одн. сваког буџетског корисника
да донесе план за измирење неизмирених обавеза из претходног периода, уколико такве обавезе
постоје. У складу са Законом о фискалној одговорности, Скупштина општине је у претходном
периоду донијела један такав план закључно са 31.12.2019. године и преузела обавезу да измири те
обавезе у 2020. години, а у складу са истим законом имамо обавезу извјештавања о реализацији датог
плана. У тада донесеној одлуци утврђена је обавеза у износу од 1.773.860,30 КМ, направљен је план
од 2020-2026. године, по којем смо преузели обавезу да у току 2020. године од тог износа измиримо
150.000 КМ. У овом извјештају је садржан и тај план, и табеларни преглед неизмирених обавеза, те у
складу са законом и са упутством о садржини плана извјештаја о реализацији, достављамо
Скупштини преглед измирених обавеза у износу од 150.000 КМ и оне су у 2020. години као што је
табеларно и приказано, измирене су обавезе из пословања у износу од 141.283 КМ и обавезе за
субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите, у износу од 8.717 КМ. У обавези смо до
30.06. да извјештај уз прилоге, како је дефинисамо законом, доставимо Фискалном савјету.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 22 гласова ЗА , ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених
из претходног периода
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АД – 9. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2020. години
са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2021. години и извјештај о утрошку
средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе за 2020. годину и план коришћења средстава прикупљених од пољопривредних
сагласности у 2021. години
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је уводно
образложење
Ради се о редовном Извјештају о прикупљеним и утрошеним средствима за водну накнаду, за
израду овог извјештаја користили смо Закон о водама, и финансијски извјештај Одјељења за
финансије Општине Шамац. Стање на рачуну на дан 01.01.2020.године је износилио 2.881,80 КМ, а у
току 2020. године остварен је приход од 210.170,88 КМ, и тај приход се првенствено односи на
прерасподјелу средстава по основу накнада за воде, а значајна ставка је и накнада за заштиту вода
коју плаћају власници транспортних средстава, и накнада за извађени материјал из водотокова.
Укупан прилив је потрошен намјенски, с обзиром да су ово намјенска средства у складу са Законом о
водама намјенски се могу и трошити, и утрошена су за текуће одржавање и функционисање пумпних
станица, за одржавање артешких бунара, за градске водоводне мреже, одржавање насипа уз ријеке
Босну и Саву. Поменути насипи уз ријеке су водопривредни објекти у надлежности јавног предузећа
''Воде Српске'' , али наша општина периодично улази у поступак одржавања, одн. кошења тих насипа.
Треба поменути и приходе које остваримо од ЈУ ''Воде Српске'', с обзиром да они учествују 40% у
финансирању пумпних станица на подручју наше општине .
У обавези смо да предочимо и план коришћења средстава од водних накнада у 2021. години, и
на основу закона дефинисали смо да би приходи у 2021. години могли да буду у износу од 212.713
КМ. Преостала средства која нису распоређена у 2020. год. износе 1.713,62 КМ, средства по основу
расподјеле накнада за воде износила би орјентационо 170.000 КМ, и средства дозначена од стране ЈУ
''Воде Српске'' у износу од 41.000 КМ. Средства се планирају утрошити за одржавање
водопривредних објеката, првенствено пумпних станица, за одржавање артешких бунара, за градске
водоводне мреже, одржавање насипа уз ријеке Босну и Саву, и одржавање Кеја. На овај План
утрошка, ми редовно извјештавамо ЈУ ''Воде Српске'', и тражимо од њих сагласност, и за овај план
смо добили сагласност.
Везано за извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину, на овом посебном рачуну 01.01.2020.године
имали смо 2.630,39 КМ неутрошених средстава. У току године смо остварили приходе од 11.143,35
КМ, и ово су такође намјенска средства која се намјенски троше. Расходи, оно за шта су средства
трошена, су били за плаћање израде основе заштите уређења и кориштења пољопривредног
земљишта, с обзиром да је тај документ у фази доношења и усвајања по редовној процедури и 6.000
КМ је пребачено на јединствени рачун трезора по одлуци Општине.
Одборник Саво Минић (СНСД)
Истиче да је ово примјер управо онога о чему причају, и како не треба да се ради. Даље
наводи да се цијело вријеме дају ''ad hoc'' подаци, и онда није никакво чудо када се први проблем
појави, одмах настане галама и циркус. Онда и највећи ентузијасти, који бескрупулозно бране
начелника, попут г. Кертића и осталих не знају шта би рекли. Данас су овдје припадници полиције,
који у свом извјештају кажу да нас извјештавају о стању безбједности на подручју општине Шамац у
2020. години са упоредним показатељима из 2019. године. Како ми можемо знати да ли полиција
ради добро, како било ко ради добро, ако немамо упоредне податке? Овај извјештај почиње тако што
ви нама кажете: данас стање рачуна... у једној општини гдје имамо енормну експлоатацију шљунка и
пијеска, у једној општини гдје добро знате да се дешавају туче тамо на ископима, у општини која
издаје у закуп ''Луку'' лицу које нема одобрење за експлоатацију шљунка и пијеска, и ја бих волио да
није тако, провјерите. Никакав проблем није, и ја не желим да дискутујем око утрошка, ви сте власт и
ви најбоље знате гдје тај новац треда да се утроши, али не могу да вјерујем да добијамо одлуку након
пет или шест година колико сте на власти без иједног податка, без суштинских података а камоли
упоредних података, да би било шта знали. Не желим да будем адвокат полиције, нису ни они
видовити, инспектор није видовит, ми одавде треба да покренемо иницијативу и да кажемо шта ће се
десити са обалоутврдом која је рађена на подручју Црквине, то сам вас једном овдје обавијестио само
зато што смо сви грађани општине Шамац. Молим вас, ради нас и ради вас, ако правите податак,
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дајте га направите да он има почетак и крај. Када год је у питању нормална информација, наравно да
ћемо гласати за њу и подржати, за овакву информацију не можемо гласати јер сам против оваквог
начина извјештавања.
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове
Везано за изнајмљивање простора ''Луке'' знамо сви да је ''Лука'' акционарско друштво и
већински власник је Балкан Инвестмент фонд, и ми нисмо ти који можемо да одређујемо коме ће
''Лука'' изнајмити простор или не. Што се тиче прихода по основу експлоатације шљунка, један
упоредан податак из 2016. године, приход по основу накнада за извађени материјал из водотокова је
износио негдје око 60-66.000 КМ, а видимо да то за 2020. годину износи око 115.000 КМ, што нам
говори да се ради на увођењу реда у ту нелегалну експлоатацију шљунка. Ситуација није бајна, али се
поправља и има помака. Исто тако, било је покушаја у току 2017. и 2018. године да се тој нелегалној
експлоатацији шљунка стане у крај, позивали смо представнике Министарства и представнике Вода
Српске да се изнађу могућности да се та нелегална експлоатација шљунка сведе на минимум, и
Одјељење за просторно уређење је реаговало по основу реципроцитета, сви они који немају одобрења
за експлоатацију шљунка на подручју општине Шамац, не могу да се крећу по тим путевима без
сагласности, без одобрења. Везано за издавање тих дозволе и евиденције, ми будемо само
обавијештени од ЈУ ''Воде Српске'' коме су они издали одобрење за експлоатацију шљунка, они су ти
који на основу елабората и захтјева привредника одобравају локалитете и количине за копање.
Додатне дискусије није било, прешло се на изјашњавање
Са 13 гласова ЗА, 5 гласова ПРОТИВ, 4 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у
2020. години са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2021. години и извјештај о
утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе за 2020. годину и план коришћења средстава прикупљених од пољопривредних сагласности у
2021.години
АД –10. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2020/21 години
Мишо Дервенић, начелник Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите, дао
је краће образложење
Нагласио је да је у новембру мјесецу 2020. године расписан конкурс на који се пријавило 43
студената, од којих је њих 26 добило стипендију, 11 студената је одлуком Начелника добило помоћ.
Са ових 26 студената, Општина Шамац данас укупно стипендира 70 студената. Што се тиче ученика,
закључком Начелника Општине наградили смо ученике генерације и вуковце основних школа и
средње школе са подручја општине Шамац.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2020/21 години
АД –11. Извјештај о успјеху и владању ученика Јавне установе Средњошколског центра
''Никола Тесла'' Шамац на крају првог полугодишта за школску 2020/2021. годину
Мишо Дервенић, начелник Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите, дао
је краће образложење
Истиче да је 374 ученика завршило Средњу школу у 4 образовна смјера, и то:
-гимназија, општи смјер 67 ученика
-економски техничар 59 ученика,
-бравар/вариоц 52 ученика, и
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-фармацеутски и лабораторијски техничар 196 ученика.
Просјечна оцјена је врло добар 3,55 и владање је било примјерено, са већим бројем оправданих
изостанака.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 21 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика Јавне установе Средњошколског
центра ''Никола Тесла'' Шамац на крају првог полугодишта за школску 2020/2021. годину
АД –12. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2020. години са
упоредним показатељима из 2019. године
*од ове тачке сједници не присуствује одборница Delfa Biberović - Schurr
Бобан Илинчић, Командир полицијске станице Шамац, дао је уводно образложење
Када је у питању стање криминалитета у току 2020. год. Окружном тужилаштву достављена
су 73 извјештаја о почињеним кривичним дјелима, у односу на 67 претходне године, укупан
коефицијент расвијетљености кривичних дијела износи 76,31 %, а расвијетљеност кд која су
извршена од стране непознатог извршиоца износила је 67,85% у 2020. год. када је у питању
структура кривичних дјела, највећи број је из групе имовинских кд и то тешке крађе и крађе, тешких
крађа је било 17, а 8 крађа. Од тежих кд имали смо евидентирано је кд разбојништво, једно кд
силовање, и као тежа кд имали смо једну тешку крађу путничког моторног возила, и двије тешке
крађе у покушају. Од ових дјела у 2020. год.расвијетљено је кд силовање, тешка крађа у покушају и
тешка крађа моторног возила. Кривично дјело тешка крађа у покушају је сврстано у тежа дјела јер се
односи на покушај крађе банкомата одн. новца из банкомата постављањем експлозивне направе и
изазивањем експлозије. Када је у питању стање криминалитета у 2019. год. стање је доста слично као
и у току 2020 год. Битно је нагласити да није био значајан број кривичних дјела која би довела до
узнемирења јавности на подручју општине Шамац.
Када је у питању стање безбједности, оно што је новина последњих година јесте појава
миграната на нашем подручју, у току 2020. год. на подручју надлежности ПС Шамац пронађено је
укупно 166 миграната, а у току 2019. год. свега 19 миграната. Дошло је до значајног повећања броја
миграната, они су углавном у пропутовању, покушавају илегално да пређу границу са Републиком
Хрватском, и оно што свакако отежава наш рад и поступање у свему томе је то што никоме од тих
лица није утврђен идентитет, будући да не носе никаква документа, евентуално имају потврде о
исказаној намјери да траже азил. То је проблем са којим се боримо, и ми као Полицијска станица, али
и сви грађани, и морам нагласити да имамо велику подршку грађана који пријављују из страха свако
кретање миграната, те је стање за сада под контролом. Предузет је и низ превентивних мјера, како би
спријечили нежељене посљедице, те до сада нисмо имали мигранте да су се појављивали као
извршиоци кд, имали смо неколико улазака у напуштене куће на подручју Гајева и Хасића, није било
ни штете ни отуђења предмета. Такође, 2020. год. је обиљежила ситуација са Корона вирусом, и када
је у питању полиција предузето је низ мјера и активности, у току 2020. год. ПС Шамац извршила је
укупно 3603 провјере грађана кроз базу кућне изолације, да ли се неко креће коме је издато рјешење о
обавезној кућној изолацији, исто тако, у 2020. год. издато је укупно 52 прекршајна налога због
неношења заштитне маске. У самој информацији није наведено, али али ћу вас усмено упознати, у
току 2020. год. када је у питању Корона вирус ПС Шамац је доставила надлежим инспекцијским
службама 8 информација о непоштовању радног времена од стране власника угоститељскох објеката,
а исто тако поднешен је један извјештај о почињеном кривичном дјелу против власника
угоститељског објекта због окупљања недозвољеног броја лица у вријеме док су биле на снази мјере
по Закону о заштити становништва од заразних болести.
Када је у питању јавни ред и мир, статистички смо имали повећање броја прекршаја, одн.
имали смо 98 прекршаја у 2020. год. док смо у 2019. год. имали 39. Највећи број прекршаја чине
прекршаји из члана 22. и њих је 48 а то је ограничење кретања на одређеном простору, и то се односи
на вријеме пандемије док је на снази био полицијски час, одн. забрана кретања одређеним
категоријама лица, исто тако имали смо повећање броја прекршаја из члана 26. и односи се на
просјачење, укупно је било 10 тих прекршаја у односу на 2019. год. када смо имали 4 прекршаја те
врсте. Уколико на неки начин занемаримо ове прекршаје из чл. 22. и 10. који су резултат рада
9

полицијских службеника, можемо рећи да је стање јавног реда и мира доста слично као и 2019. год. и
није дошло до погоршања.
Када је у питању стање безбједности саобраћаја, регистроване су укупно 93 саобраћајне
незгоде у 2020. год. од тога 28 са настрадалим лицима од којих су двије незгоде са погинулим
лицима, осам са тешко повријеђеним, 18 незгода гдје су лица лакше повријеђена, и 65 незгода са
материјалном штетом. У току 2019. год. евидентирано је 75 саобраћајних незгода, од тога 25 са
повријеђеним лицима, од тога двије са погинулим лицима, пет са теже и 18 са лакше повријеђеним, те
62 са материјалном штетом. Овдје имамо повећање броја саобраћајних незгода, али је број
саобраћајних незгода са погинулим лицима остао на истом нивоу, дакле двије саобраћајне незгоде са
смртном последицом, и оно што је потребно нагласити да се ове саобраћајне незгоде са смртном
последицом посебно анализирају и главни узроци су неприлагођена брзина и вожња под дејством
алкохола, а што су главни узроци и саобраћајних незгода са тешким повредама. Када су у питању
актвности полиције у саобраћају, превентивне и репресивне, предузима се низ мјера. Када су у
питању репресивне мјере видите у самој информацији да је смањена репресија, не због рада полиције
него што је у 2020 год. било и ограниченог кретања за вријеме полицијског часа што је свакако
утицало да се смањи број репресивних мјера.
У наредном периоду, љетна сезона је пред нама и ПС Шамац предузима низ мјера и
активности кроз превентивне кампање, и по потреби репресивне мјере, како би задржали стање
безбједности на прошлогодишњем нивоу.
Ђуро Ивановић, замјеник начелника општине
Најприје жели да похвали Информацију ПС Шамац која је урађена на основу упоредних
података, потом изражава своје задовољство стањем безбједности у повратничким мјесним
заједницама, гдје није било већих проблема. Оно што је потребно нагласити, а командир ПС Шамац
то није поменуо у свом излагању јесте проблем нелагалне сјече шума. Ради се о проблему о којем се у
неколико наврата говорило на састанацима у повратничким мјесним заједницама, грађани траже од
нас да покрећемо иницијативе, и тражимо рјешење проблема. Знамо да је то проблем ширих размјера,
данас те шуме сјеку сви и Срби и Хрвати, и ту нема имена и презимена, имају само људи који то раде
небитна је националност. У том сегменту имамо проблема, и волио бих када бисмо имали прецизније
податке везано за ову проблематику, и да видимо шта у будућности можемо предузети по том
питању. Свједоци смо да то поприма озбиљне размјере, цијена огријевног дрвета из године у годину
расте а онда и тај бизнис постаје све примамљивији. Очекујемо да се у том погледу направи одређени
искорак, и сматрам да ћемо следеће године имати податке везано за овај проблем, и шта се предузело
и од ПС Шамац и од стране Тужилаштва и судова.
Додатне дискусије није било, прешло се на изјашњавање.
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2020.
години са упоредним показатељима из 2019. године
АД –13. Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне
јединице Шамац за 2020. годину са планом рада за 2021. годину
*од ове тачке сједници не присуствује одборник Саво Минић
Слободан Миловановић, старјешина ТВЈ Шамац, дао је уводно образложење
Наглашава да ће се осврнути на оно што није написано у самој Информацији која је
достављена одборницима, а односи се на нови Закон о противпожарној заштити који је ступио на
снагу 2019. год. и који је доста проблематичан, и нама ватрогасцима и општини, и свима онима којих
се тиче овај закон. У закону је додато да смо ми ватрогасци и спасиоци, и ништа друго, а то спасиоци
доста захтјева и требало је донијети уредбе од начина како би требали бити опремљени, који би био
опсег наших послова, психофизичке способности људи који то треба да раде, обуке и тако даље. Од
свега тога ништа није урађено, осим што је однесена одлука, и инсистира се да проведе тај закон.
Проблем са којим се ми сусрећемо јесте што људи, гледајћи тв и америчке серије, добијамо позиве да
идемо хватати змије, мачке, вадити псе из бунара и слично, људи сматрају да је то наша обавеза, што
заправо додавањем овог ''спасилачка јединица'' и јесте наша обавеза, али ми нисмо обучени за то нити
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имамо опрему. У наредном периоду не знамо како ће се ово ријешити, ватрогасни савез је поднио
иницијативу да се ради на рјешавању овог питања. Додатан проблем је везан за опремање
ватрогасних јединица које је до сада обављано преко ватрогасног савеза, овим законом то сада иде
преко цивилне заштите и већ су се показали проблеми, прошле године ни једна јединица није
опремљена ни са једним ватрогасним цријевом, а то ступања на снагу новог закона сваге године је
куповано по пет ватрогасних камиона.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 20 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о активностима и техничкој опремљености Територијалне
ватрогасне јединице Шамац за 2020. годину са планом рада за 2021. годину
АД – 14. Имовинско-правни односи
*од ове тачке сједници присуствује одборник Крста Бајкановић
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење за подтачке а) и б)
а) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
општине Шамац (локалитет Црквина)
ради се о продаји парцеле од 615 m2 у центру МЗ Црквина, процијењена вриједност је 20 КМ/
m2 и цијена је иста као и код претходних продаја везано за ту локацију.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 15 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 5 гласова УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине Шамац ( локалитет
Црквина)
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
општине Шамац (локалитет Дуга)
овдје се ради о локалитету насеље Дуга, продају се двије парцеле по 400 m2 , процијењена
вриједност је 10 КМ/ m2
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 15 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 6 гласова УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине Шамац ( локалитет
Дуга)
АД – 15. Избор, именовања, разрјешења
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање Скупштине општине Шамац
кратко је образложио подтачке а) и б)
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине
Шамац
ради се о томе да је конкурсна процедура завршена и да су се стекли услови за коначно
именовање члана Одбора за жалбе, а прије тога је неопходно досадашњег вршиоца дужности
разријешити те дужности, тако да се под тачком а) Слободан Стојић разрјешава дужности в.д. члана
одбора за жалбе Општине Шамац, а потом се под тачком б) исти именује за члана Одбора за жалбе
Општине Шамац на период до истека мандата Одбора за жалбе.
Дискусије није било.
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Са 21 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу дужности вршиоца дужности члана Одбора за жалбе општине Шамац којим се
Слободан Стојић из Шамца разрјешава дужности вршиоца дужности члана Одбора за жалбе
општине Шамац са 30.06.2021. године, због истека времена на које је именован.
б) Приједлог рјешења о именовању члана Одбора за жалбе општине Шамац
Дискусије није било.
Са 20 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 1 глас УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о о именовању члана Одбора за жалбе општине Шамац којим се Слободан Стојић,
дипл.правник из Шамца, именује за члана Одбора за жалбе Општине Шамац, почевши од 01.07.2021.
године, на период до истека мандата Одбора за жалбе, односно до 29.03.2023. године.

АД –16. Актуелни час
Одборник Милан Јовановић (СНСД)
На почетку се осврнуо на манифестацију ''Шамачко љето'' те поставио питање зашто није у
плану да се одржи регата, која је одржавана ранијих година и окупљала је велики број посјетилаца?
Друго питање се односи на проблеме са струјом које су имали кампови и кафићи на Кеју, при чему су
нарочито проблема имали кафићи који имају фрижидере, точилице и остало? Када је било отварање
манифестације била је организована журка која је била прилично лоше посјећена, а имамо
информације да се од власника кафића тражило по 80 КМ да учествују у самој организацији,
интересује ме да ли је то истина, и зашто се тражило спонзорство ако је то све под покровитељством
Општине, и ако се већ тражи зашто није наглашено да су узета новчана средства да се помогне у
организацији? Сјећамо се сви прије три године када је био исто концерт на Кеју, мислим да је чак био
забрањен рад кафића, те с тим у вези, када су у питању планирани концерти ове године, занима ме да
ли ће исто бити забрањен рад кафићима, и зашто се то ради ако су се већ издале кућице и људи
уредно плаћају, зашто забрана то вече када је концерт и када сви треба да зараде?
Што се тиче одговора на одборничка питања, нисам их ни погледао јер је прошло мјесец и
више од када су упућена питања, мислили смо да ћемо их добити у писаној форми, јер према
Пословнику рок за одговор је 15 дана, а ако је сложеност у питању, до 30 дана. Такође, одговоре на
питања упућена ЈП ''Слободна Зона'' д.о.о. нисмо добили.
Предсједник СО Симо Варадиновић одговорио је да су питања упућена преко Скупштине
општине уредно запримљена и прослијеђена Кабинету начелника општине, а што се тиче питања
упућених ЈП ''Слободна Зона'' д.о.о. будући да нису упућена преко Скупштине општине ми немамо
никакву повратну информацију, нити можемо на било који начин утицати на доставу одговора.
Предсједник је потом замолио одборнике да убудуће, сва одборничка питања, према било коме,
упућују преко Скупштине општине.
Мишо Дервенић, начелник Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
Што се тиче организације регате, разговори су вођени са људима који су били дио
организације претходних година и речено им је да уколико желе регата се може организовати, а
Општина ће свакако помоћи, како је увијек и било. Што се тиче проблема са струјом, проблем је
ријешен на начин да је повећан капацитет електричне енергије и сматрамо да је проблем отклоњен
сигурно за наредних пар година, и за кафиће и за кампере. Везано за журку поводом отварања
манифестације, и да ли се наплаћивало нешто од власника локала на Кеју, нисам са тим упознат, а
волио бих да се укључи и да одговор одборник Горановић, који је један од власника тих локала.
Везано за будуће концерте, са власницима је постигнут договор да неће бити никаквих ограничења за
њих током одржавања било каквих дешавања на Кеју.

12

Одборник Благоје Симић (СДС)
Искористио је прилику да информише одборнике да је Дом здравља Шамац са данашњим
даном извршио вакцинацију 2450 грађана општине Шамац са првом вакцином, и са другом вакцином
1241. Сматра се да је негдје између 600 и 700 грађана вакцинисано у другим државама, првенствено у
Србији тако да је број вакцинисаних преко двије хиљаде, и ревакцинисаних преко три хиљаде.
Наредних дана Дом здравља ће имати могућност да повуче већи број вакцина, али истовремено опада
интересовање грађана. Данас и јуче смо вакцинисали са вакцином ''Astra Zeneca'' 30 и 20 грађана, а
наредне седмице имаћемо на располагању 600 руских вакцина. Замолио је одборнике да помогну, да
апелују на све грађане узраста од преко 18 година, све оне људе који живе на шамачкој општини а
немају нашу личну карту, нису пријављени у Дом здравља да могу доћи да се вакцинишу. Циљ нам је
да постигнемо пет до шест хиљада вакцинисаних и да јесен дочекамо мирни.
Одборник Милан Ђурђевић (СНСД)
Поставио је пар питања везано за издавање градских базена у закуп. Прво питање се односи на
то зашто су градски базени издати у закуп особи која није са општине Шамац, и која живи у Брчко
Дистрикту? Колико је он боље услове понудио од нашег суграђанина Стојана Мијанића, или од било
кога са наше општине ко је хтио? Зашто износимо паре са наше општине на другу, зар није у циљу да
се овјде људи развијају и долазе до неке егзистенције? Ако сте већ одлучили да издате базене особи
са друге општине, зашто ту особу нисте упознали са стандардом живота на општини Шамац и са
платама које људи овдје примају, оне се много разликују у односу на оне у Брчко Дистрикку, много
су мање. Цијена улазннице од 5 КМ за стандард и живот људи на општини Шамац је висока, и ако
томе додамо још цијену пића која је дртастично порасла, па тако имамо воду која кошта 2,5 КМ и сок
од 3 КМ па навише, ко то може себи приуштити? Ко то може дјецу слати сваки дан, колико само
треба за улазнице, да попије један сок а камоли да још нешто поједе, то изађе пола просјечне плате
обичног грађанина. Не можете се ви поредити да то вама није висока цијена, ви имате начелничке
плате које су далеко веће од плата већине становника општине Шамац. Мене интересује зашто, када
сте правили уговор, нисте уговорм заштитили цијену улазнице од 3 КМ, и цијену пића да буде
једнака као у већини угоститељских објеката? Ако ви кажете да нема неко ко би пристао на те услове,
ја ћу вам за пола сата наћи пет људи који ће пристати. Не знам чему одједном толики скок, да ли се
неко од вас ''тали'' , да ли се неко ''уталио'' у те базене, па наравно да човјек не може наћи себе па мора
дизати цијену. Ако се нико не ''тали'' онда ми стварно није јасно чему цијена улазнице од 5 КМ и
толике цијене пића. Шта ми добијамо са тим? Добијамо да на шамачким базенима можда ћете једном
седмично видјети десет људи са општине Шамац, већина их иде на Кеј, на Босну. Овдје видим само
корист појединца који узима новац и добро ће зарадити, а цјелокупно становништво, одн. ми немамо
услове да одемо, и мислим да се о томе требало мислити. Конкретно питам, зашто су базени издати
особи из Брчко Дистрикта, зашто је цијена улазнице 5 КМ, и зашто је цијена пића драстично скочила,
и зашто то није заштићено за грађане општине Шамац?
Велимир Андрић, начелник Одјељења за финансије
У одговору на ово питање, могу вас цитирати јер сте највише користили ријечи ''не знам''.
Најприје, морате читати законе, не можете никога ограничавати да достави понуду за било шта па и
за базене, могао се јавити неко из Бања Луке, и то морате да знате. Имате Устав Републике Српске, од
њега крените и онда тражите све остале законе. Прво, биле су двије понуде, једна на 5.100 КМ и друга
на 3.000 КМ, да смо дали овоме на 3.000 КМ опет бисте рекли, ево их ''тале'' се. Дали смо оном ко је
доставио највећу понуду, и то је могао бити било ко, из Брчког, Шамца или из Бања Луке. Друго,
човјек је из Обудовца, има личну карту у Брчко Дистрикту, и путује сваки дан на посао у Брчко, и
тамо има отворен локал, има и продавницу у Доњој Слатини, плаћа овдје порезе, не само у Брчком.
Даље, ни за једну понуду, имате Закон о јавним набавкама, не можете одређивати колика ће бити
цијена карте, пића и осталога. Слажем се и ја да је висока цијена, с обзиром на стандард, али ви сте
контрадикторни, неће нико доћи тамо а онда ће згрнути огроман новац. Што се тиче достављања
понуде, као и претходних година, онај ко достави највећу понуду добија базене у закуп, да је неко
доставио понуду од 10.000 КМ добио би, зашто то нисте ви, требали сте о томе размишљати раније
ако имате афинитета. Говорити да се неко ''тали'' за овом говорницом, ви знате шта то значи. Уговор
је на три мјесеца, 5.100 КМ мјесечно, и то је јасно и прецизно дефинисан уговор, као што је било и
ранијих година. Моћемо ли ми свим локалима у граду да кажемо колика ће бити цијена пића, или
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колика ће бити цијена неког артикла у продавници? Неко има вишу, неко има нижу цијену и то је
ствар тржишта, и немамо законски основ да било како утичемо, ушли бисмо у прекршај, то морате
знати због овог и свих будућих случајева. Ко достави највећу понуду, добиће базене, ако буду следеће
године издавани, или ако будемо ишли у продају, онај ко понуди највише њему ће бити продани.
Јавно и транспарентно, свако може да достави понуду у складу са законом.
Одборник Милан Ђурђевић (СНСД)
Од начелника за финанасије, ово доста личи на празну причу, не може ово и не може оно, а
сви знамо како може. Преко линка на сајту општине Шамац се није могло приступити понуди за
базене, и нисам рекао да се неко ''уталио'' него сам питао да ли се неко ''уталио'', велика је разлика
када кажете да је неко нешто урадио, и када питате да ли је неко нешто урадио. Ја сам само питао.
Одборник Крста Бајкановић (ДЕМОС)
Истиче да има обавезу, будући да га је замолило више власника угоститељских објеката и
продавница, који имају примједбу на последње рачуне за вршење услуге одвоза смећа од нашег
комуналног предузећа, наводно су рачуни драстично већи чак и за 25-35 КМ, те питају има ли
могућности да се још једном преиспита око тих цијена?
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
На претходној сједници Скупштине општине имали смо усвајање цјеновника ЈП ''Слодобна
Зона'' д.о.о. и тада је објашњено, и речено је, а било је у образложењеу у материјалу који сте добили, с
обзиром да су цијене одвоза смећа од правних лица до сада биле неусклађене, у смислу да је нпр. у
граду на градском грађевинском земљишту плаћано по квадратури а у мјесним заједницама паушално
15 КМ, и то смо изједначили јер нема разлога да буду значајно ниже цијене, па тако неки киоск у
граду плаћа рецимо 15 КМ за квадратуру од 5-10 квадрата, и неки маркет од 100 квадрата у некој
мјесној заједници да плаћа исто тако 15 КМ. Било је нелогично, и то смо измијенили у смислу да сви
плаћају по квадратури. Задатак је предузећа да објасни својим потрошачима да је дошло до те
измјене, да разговоарају, и у том смислу ћу упутити иницијативу ''Слободној Зони'', с обзиром да
нисмо знали за непознавање тих измјена на терену.
Одборник Раденка Миросављевић (СНСД)
Жели да се осврне на један лијеп догађај који се десио у претходном периоду, а који нисмо
поменули а то је долазак дјеце са Косова и Метохије у нашу Републику. Као што знамо, сваке године
се реализује долазак дјеце, и то је сваке године текло континуирано без проблема, и дефинитивно је
један од најљепших чинова који можемо да омогућимо. Ове године, знамо поуздано, да је дошло до
неких проблема око смјештаја дјеце, одн. око броја дјеце јер у последњи тренутак, два три дана пред
њихов долазак био је проблем гдје их смјестити, и није нам јасно како и зашто, јер је до сада то сваки
пута одржавано фантастично. Наша иницијатива, испред Клуба одборника је да Општина позове све
удомитеље, људе који приме ту дјецу, а нема их много на нашој општини, који су изашли у сусрет и
били су хумани да смјесте ту дјецу на период од седам дана, и да им се барем захвалите усмено, или
на било који начин. Знамо породице који су умјесто двоје примили четверо, јер је ситуација била
таква, и сматрамо да им се треба захвалити, јер је то велики чин.
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Да не буде забуне, што се тиче доласка дјеце са Косова и Метохије, сваке године па и ове
године, Борачка организација је организатор тог догађаја, док је Општина Шамац само финансијер
превоза, слажем се са приједлогом и то је нешто што би Борачка организација требала да уради, а
мислим да је то и била пракса претходних година.

Додатне дискусије поводом актуелног часа није било
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Сједница закључена у 12:30 часова
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Блаженка Максимовић, дипл. прав.

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

ЗАПИСНИК ВОДИO
Срђан Благојевић, стручни сарадник
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