РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-1/17
Датум, 31.01.2017. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ЧЕТВРТЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 31.01. 2017.
ГОДИНЕ У САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-1/17 од 22.01.2017. године.
Сједницу је сазвао предсједник Скупштине општине Шамац Ђуро Ивановић, а записник је водила
Зденка Нијемчевић, стручни сарадник за административне и техничке послове у Стручној служби
Скупштине општине.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовало је 24 одборника, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

2

ВЕДРАН ЂУРЂЕВИЋ

3

ДРАГАН ИЛИНЧИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

4

МАРА ЛАЗИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

5

САША МАСЛИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

6

МИЛАН СИМИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

7

БЛАГОЈЕ СИМИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

8

МИРКО ЛУКИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

9

НИКОЛИНА ШКРБИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

10

БРАНО ГАЈИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

11

СИМО ВАРАДИНОВИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

12

ВЕЛИМИР АНДРИЋ

Народни демократски покрет

+

13

АНКА ТУТЊЕВИЋ

Народни демократски покрет

+

14

ПРЕДРАГ НЕДИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИШО ДЕРВЕНИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Демократски народни савез

о

18

ЈОВО НЕДИЋ

Демократски народни савез

+

19

РУЖА СТАНИШИЋ

Демократски народни савез

+

20

НЕДЕЉКО МИТРОВИЋ

Демократски народни савез

+

21

ЂУРО ИВАНОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990.

+

22

МАРИЈАН ЈОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

23

МАРИЈАН ТУЊИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

24

ЈАДРАНКА ЂУКИЋ

Социјалистичка партија

+

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

Поред одборника сједници присуствују: Ђорђе Милићевић, Начелник Општине, Блаженка
Максимовић, вршилац дужности секретара Скупштине Општине, Слободан Сјенчић, вршилац дужности
начелника Одјељења за финансије, Лепа Тривић, вршилац дужности начелника Одјељења за општу
управу, Ведрана Михаљчић, савјетник начелника Општине за послове просторног уређења и стамбенокомуналне послове, Светозар Евђић, савјетник начелника Општине за област локално економског развоја
и планирања, Gianpier Granchelli и Миленко Бузаџија- представници OSC-a.
Остали присутни: представници средстава јавног информисања: Мира Лујић, новинар РТРС –
Дописништво Шамац, Ангелина Васовић- Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, Новак Танасић, новинар БН
ТВ, Маја Ковачевић, новинар АТВ, Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у
Стручној служби Скупштине општине Шамац.
Пошто је извршеном прозивком констатовано да сједници присуствују 24 одборника (одсуство
правдао Крста Бајкановић који је јавио да је на боловању), те да постоји кворум за одржавање сједнице,
интонирана је Химна Републике Српске.
По интонирању Химне, предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић поздравио је
присутне и захвалио им се на одзиву, а затим је обавијестио одборнике Скупштине општине да је дошло
до примјене скупштинске већине и да исту сачињавају: Клуб одборниика Народног демократског
покрета, Клуб одборника Српске демократске странке, Клуб одборника Хрватске коалиције ХДЗ БиХ –
ХДЗ 1990, одборник Социјалистичке партије Јадранка Ђукић и одборник Народног демократског савеза
Јово Недић.
Након овог обавјештења, одборник СНСД-а Предраг Маринковић упитао је да ли је одборник
Јово Недић изашао из ДНС-а , односно да ли је сада самосталан одборник, на што је одборник Јово Недић
одговорио да је још увијек одборник ДНС-а.
Након тога предсједник Скупштине Ђуро Ивановић је прочитао приједлог дневног реда по
Сазивнику за IV редовну сједницу Скупштине Општине те упитао да ли има приједлога за измјену и
допуну предложеног дневног реда.
Предраг Маринковић испред Клуба одборника СНСД-а предлаже да се у дневни ред уврсти
„Став поносних представника српског народа у Скупштини општине Шамац“, као одговор на материјал
28 удружења из Федерације БиХ под називом „Резултат 9. јануара – Пресуде донесене од стране МКСЈ и
Суда Босне и Херцеговине указују да је Република Српска институцијално и систематски стајала иза
геноцида“, који је упућен на адресе одборника скупштине општине Шамац.
Предсједник Скупштине Ђуро Ивановић предлаже да приједлог Клуба одборника СНСД-а буде
под тачком Актуелни час, што је прихваћено.
Велимир Андрић наводи да Клуб одборника НДП-а предлаже слиједеће допунуе дневног реда и
то као тачка:
2. Приједлог рјешења о престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац због
опозива
3. Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац
4. Приједлог рјешења о разрјешењу дужности предсједника Скупштине општине Шамац
5. Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине општине Шамац
Начелник Општине Ђорђе Милићевић предлаже да се у дневни ред уврсти као тачка 6. „Избор
замјеника начелника општине Шамац“.
Дати приједлози за допуну дневног реда стављени су на изјашњавање:

I Са 15 гласова ЗА и 9 гласова ПРОТИВ одборници су одлучили да се у дневни ред под
тачком 2. разматра Приједлог рјешења о престанку функције потпредсједника Скупштине општине
Шамац.

2

II Са 15 гласова ЗА и 9 ПРОТИВ одборници су се изјаснили да се у дневни ред под тачком 3.
уврсти Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац.
III Са 14 гласова ЗА , 9 гласова ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН одборници су се изјаснили
да се у дневни ред под тачком 4. уврсти Приједлог рјешења о разрјешењу дужности предсједника
Скупштине општине Шамац.
IV Са 15 гласова ЗА и 9 гласова ПРОТИВ одборници су се изјаснили да се у дневни ред под
тачком 5. уврсти Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине општине Шамац.
V Са 15 гласова ЗА и 9 гласова ПРОТИВ одборници су се изјаснили да се у дневни ред под
тачком 6. уврсти Приједлог рјешења за именовање замјеника начелника општине Шамац.
Предсједник Скупштине је ставио на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеним допунама.
Одборници су се са 15 гласова „ЗА“ , 8 гласова ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН, тако да је
усвојен слиједећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Извод из записника са III редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Приједлог рјешења о престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац
Приједлог рјешења за избор потпредсједника Скупштине општине Шамац
Приједлог рјешења за разрјешење дужности предсједника Скупштине општине Шамац
Приједлог рјешења за избор предсједника Скупштине општине Шамац
Приједлог рјешења за избор замјеника начелника општине Шамац
Информација о активностима Начелника општине између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
Приједлог Програма изградње и уређења простора за 2017. годину
Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда
за сточарску и ратарску производњу
Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које
имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2017. години
Приједлог одлуке о одборничкој легитимацији
Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за жалбе општине
Шамац
Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац
Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Општине Шамац
Кодекс о измјенама и допуни Кодекса понашања изабраних представника одборника
Скупштине општине Шамац
Информација о реализацији активности у склопу пројекта ''Локални интегрисани развој''
Информација о реализацији програма изградње и уређења простора за 2016. годину
Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе ради комплетирања парцеле у К.О. Шамац
б) Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење (бившиМеркур)
Избор и именовање
а) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор члана
Одбора за жалбе општине Шамац
Актуелни час
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АД – 1. Извод из записника са III сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједавајући је упитао да ли има примјдби надао на Извод из записника са III сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 29.12.2016. године, а пошто није било, Извод је стављен на
изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са III редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 29.12.2016. године, без примједби.
АД – 2. Приједлог за опозив потпредсједника Скупштине општине Шамац
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовање прочитао мишљење
Комисије у вези са приједлогом за опозив потпредсједника Скупштине општине, усвојено на V сједници
Комисије одржаној 30.01.2017. године, а које гласи:
„
Комисија за избор и именовање, на V сједници одржаној дана 30.01.2017. године, разматрала
је Приједлог за опозив потпредсједника Скупштине општине Шамац Крсте Бајкановић, поднесен од
стране1/3 одборника у Скупштини општине Шамац, односно одборника: Андрић Велимира,
ТутњевићАнке, Недић Предрага, Дервенић Мише, Станишић Љубише, Ђукић Јадранке, Симић Благоја,
Лукић Мирка, Шкрбић Николине, Гајић Бране и Варадиновић Симе.
У приједлогу за опозив наведено је да је дана 27.01.2017. године Крста Бајкановић, као предсједник ОО
ДНС-а Шамац сачинио и потписао Обавјештење о давању одборничког мандата, а којим обавјештењем
упознаје политичке субјекте на општини Шамац како се одборник Јово Недић одриче одборничког
мандата у скупштинском сазиву 2016-2020. године. Уз наведени допис достављена је и изјава о
прихватању/одбијању мандата од 27.01.2017. године, гдје је дата напомена да је иста бјанко потписана од
стране Јове Недић, а попуњена од стране Крсте Бајкановић, такође је достављено и обавјештење о
одустајању од одборничког мандата и захтјев за додјелу мандата сљедећем кандидату са листе ДНС-а од
27.01.2017. године, а које обавјештење је упућено ЦИК БИХ. Овакво понашање од стране потпредсједника
Скупштине Крсте Бајкановић, у приједлогу за опозив оквалификовано је као неморално и недолично
понашање чиме су се остварили разлози за опозив са дужности поптредсједника Скупштине. Такође, је
наведено да је на овај начин прекршен и принцип политичке непристрасности функционера, а који
принцип је утврђен чланом 21.став 1. тачка 5. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе
Републике Српске.
Комисија је размотрила напријед наведене разлоге за опозив, извршила увид у приложене
доказе, а који се односе на обавјештење о давању одборничког мандата потписано од странке
предсједника ОО ДНС-а Крсте Бајкановић и адресирано на ОО парламентарних политичких партија,
Изјаву о прихватању/одбијању мандата и Обавјештење о одустајању од одборничког мандата и захтјев за
додјелумадата сљедећем кандидату са листе ДНС-а адресирано на ЦИК БиХ и потписано од стране
предсједника ОО ДНС-а Крсте Бајкановић, и након проведене дискусје у којој су чланови комисије
изразили мишљење да се осим недоличног и неморалног понашања ради чак и о противзаконитој радњи и
кршењу кодекса, осим Милана Симић, предсједник Комисије који је изразио мишљење да то нису стварни
разлози за опозив, те да се ради о фрмалним разлозима.
Након завршене дискусије Комисија за избор и именовње са четири гласа за и једним против дала је своје
мишљење да се извршене радње од стране потпредсједника Скупштине општине, могу оквалификовати
као неморално и недолично понашање, због чега су испуњени разлози за опозив утврђени чланом 180.
став (1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац, те се предлаже доношење рјешења о престанку
Крсти Бајкановићуфункције потпредсједника Скупштине општине због опозива.“
Дискусија:
Предраг Маринковић сматра да овдје не постоје разлози за опозив, јер је он лично био присутан
када је одборник Јово Недић потписао бланко изјаву и дао предсједнику ДНС-а, због чега не види да је то
довољан разлог престанак функције потпредсједника Скупштине општине због опозива, а то је и
мишљење Клуба одборника СНСД-а.
Ведран Ђурђевић наводи да је он обавјештен да је Крста Бајкановић на боловању због чега
сматра да није у складу са законом да се човјек разријеши док је на боловању.
Михајло Товирац сматра да ако нека странка има проблема да их треба рјешавати између себе
унутар странке, те да остале странке не би требало да се мјешају.Ако ЦИК БиХ уважи да Јово Недић није
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више одборник, Скупштина општине ће бити обавијештена и ми ћемо то знати.Сматра да ово није правни
основ за опозив.
Недељко Митровић истиче да је ЈовоНедић био главни иницијатор за потписивање бланко изјава
у сали хотела „Плажа“, за што постоји 15 до 20 свједока, којом приликом је изрекао најпогрдније ријечи за
актуелног начелника општине.
Мирко Лукић истиче да се из образложења јасно види шта је разлог, а то је да је изјава потписана
27.01.2017. године из чега се јасно види да се ради о фалсификату.
Ведран Ђурђевић наводи да бланко значи само потпис и да је потписник сагласан да се упише
било шта, и то је валидан документ.
Мирко Лукић истиче да он не види ни један документ из кога се може закључити да је Јово Недић
бланко потписао.
Ведран Ђурђевић одговара да не зна ни он да је то бланко оставка, али неко је већ рекао да је то
бланко потписано и да је за њега Јово Недић то потписао 27.01.2017. године.
Велимир Андрић наводи да Јово Недић има валидан сертификат ЦИК-а, а зна се како се предаје
мандат, односно обраћа се секретару Скупштине и попуњава прописан образац који треба да потпише и
предсједник Скупштине општине.Овдје се поставља питање шта је бланко и шта је валидно.Истиче да се
функција потпредсједника Скупштине општине тиче свих одборника и не може служити за одржавање
скупштинске већине.
Ведран Ђурђевић одговара да ни НДП, ни предсједник Скупштине ни било ко други сем ЦИК-а
не може одлучити да ли је процедура прекршена или није.
Јово Недић наводи да је 27.01. 2017. године читав дан био у Горњој Слатини и да није изашао из
Горње Слатине , те да размишља да поднесе тужбу.
Михајло Товирац пита шта ћемо ако од ЦИК-а дође одлука да Јово Недић није више одборник.
Милан Симић истиче да се овдје поставља питање да ли то што се наводи основ за опозив Крсте
Бајкановића и он лично сматра да је то формалан разлог али није ставрни разлог.
Начелник Општине наводи да се у политици некада постаје побједник а некада губитник а
највећа је снага признати губитак, те да је његова намјера да ова Општина функционише а за то му је
потребна скупштинска већина.Није хтио да пристане на разноразне уцјене.
Предраг Маринковић (реплика начелнику Општине) истиче да је он само дискутовао о разлозима
који се наводе за опозив Крсте Бајкановића и не зна због чега начелник помиње СНСД, те сматра да је и
ово што се ради куповина.
Ђуро Ивановић наводи да сви знају шта значи када се направи скупштинска већина, а све остало
је између.
Недељко Митровић (реплика Начелнику Општине) наводи да клуб одборника ДНС-а неће бити
кочница за све што је позитивно, те да је Начленик сједао и разговарао са појединицима а не са
преговарачким тимом ДНС-а.
Ведран Ђурђевић (обраћа се начелнику Општине) наводи да није примјерено функцији
Начелника Општине да сваки пут упада у ријеч одборницима и да излази са сједнице када му се не свиђа
дискусија, те замолио да бира ријечи када се обраћа.Као предсједник Комисије за праћење провођења
Кодекса понашања замолио и све одоборнике да се овдје не ставара шарада и циркус јер народ то није
заслужио ни од једних ни од других.
Дискусије више није било и приједлог за опозив потпредсједника Скупштине општине Крсте
Бајкановића дат је на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА, 9 гласова ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН одборници су се изјаснили
да
Крсти Бајкановићу престаје функција потпредсједника Скупштине општине Шамац,са
31.01.2017.године, због опозива.
АД – 3. Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовање, информисао је да је Комисија на
својој 5. сједници одржаној 30.01.2017. године, размотрила приједлог кандидата за потпредсједника
Скупштине општине Шамац, упућен од стране Клуба одборника НДП-а., који је предложио Јову Недића,
уз његову сагласност.Комисија је са 3 гласа ЗА, 1 гласом ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН утврдила
Приједлог рјешења којим се предлаже Скупштини да за потпредсједника Скупштине општине изабере
Јову Недић.
Предраг Маринковић сматра да треба сачекати мишљење Централне изборне комисије БиХ.
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Дискусије више није било и предсједник Скупштине Ђуро Ивановић ставио је на изјашњавање
приједлог да се за потпредсједника Скупштине општине Шамац изабере Јово Недић.

Са 14 гласова ЗА , 9 ПРОТИВ и 1 УЗДРЖАН за потпредсједника Скупштине
општине Шамац изабран је Јово Недић, нa вриjeмe трajaњa мaндaтa Скупштинe oпштинe.
АД – 4. Приједлог рјешења о разрјешењу дужности предсједника Скупштине општине
Шамац
Од ове тачке сједници предсједава Јово Недић, новоизабрани потпредсједник Скупштине
општине.
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовање, информисао је да је Комисија на
својој 5. сједници одржаној 30.01.2017. године, размотрила приједлог Клуба одборника НДП-а, Клуба
одборника СДС-а и одборника Социјалистичке партије, који предлажу да се Ђуро Ивановић, разријеши
дужности предсједника Скупштине општине Шамац, с обзиром да је у току трајања мандата Скупштине
дошло до промјене скупштинске већине, а којој већини припада и Хрватска коалиација ХДЗ БиХ – ХДЗ
1990 чији је члан и Ђуро Ивановић, који је у договору са осталим одборницима који припадају новој
скупштинској већини пристао да буде разријешен са мјеста предсједника Скупштине општине Шамац, а у
замјену да буде предложен и именован на мјесто замјеника начелника Општине.Комисија је са 4 гласа ЗА
и 1 гласом УЗДРЖАН утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу дужности предсједника Скупштине
општине Шамац, којим се предлаже да се Ђуро Ивановић разријеши дужности предсједника Скупштине
општине Шамац, са 31.01.2017. године, због преласка на другу функцију.
Дискусије није било и потпредсједник Скупштине Јово Недић ставио је на изјашњавање
приједлог да се Ђуро Ивановић разријеши дужности предсједника Скупштине општине Шамац, због
преласка на другу функцију.

Са 14 гласова ЗА и 10 гласова УЗДРЖАН Скупштина је Ђуру Ивановића разријешила
дужности предсједника Скупштине општине Шамац, са 31.01.2017. године, због преласка на
другу функцију.
АД – 5. Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине општине Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовање, информисао је да је Комисија на
својој 5. сједници одржаној 30.01.2017. године, размотрила приједлог кандидата за предсједника
Скупштине општине Шамац, упућен од стране Клуба одборника СДС-а., који је предложио Николину
Шкрбић, уз њену сагласност.Комисија је са 3 гласа ЗА и 2 гласа УЗДРЖАН утврдила Приједлог рјешења
којим предлаже Скупштини да за предсједника Скупштине општине изабере Николину Шкрбић.
Потпредсједник Скупштине општине Шамац Јово Недић ставио је на дискусију приједлог за
избор предсједника Скупштине општине.
Предраг Маринковић наводи да је Клуб одборника СНСД-а направио грешку када на I редовној
сједници није подржао приједлог СДС-а да Мирко Лукић буде изабран за предсједника Скупштине, као
волонтер, те сада позива Клуб одборника СДС-а да поново предложи Мирка Лукића да обавља дужност
предсједника Скупштине општине као волонтер.Напомиње да њихов клуб нема ништа против Николине
Шкрбић али би сада били за овај други приједлог, због уштеде средстава у Буџету.
Благоје Симић наводи да је дошло вријеме промјене у скупштинској већини и да је СДС прошли
пут предлагао Мирка Лукића за предсједника Скупштине општине, као волонтера, а да данас предлаже
Николину Шкрбић, али не као волонтера.
Михајло Товирац, испред Независне странке др Михајло Товирац, предлаже Мирка Лукића за
предсједника Скупштине општине , с обзиром да се прошли пут изјаснио да би ову дужност обављао без
накнаде, као волонтер.
Мирко Лукић наводи да су они у СДС-у , када је у питању приједлог за предсједника Скупштине
општине, покушали демократски да ријеше и када је било његово име у питању, испоставило се да наш
Статут Општине не дозвољава да се дужност предсједника Скупштине општине обавља волонтерски.На
крају је додао да када се измјени Статут, можда тада и буде кандидат.
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Ведран Ђурђевић предлаже да се за слиједећу сједницу Скупштине припреме измјене Статута
које би омогућиле да се дужност предсједника Скупштине општине обавља волонтерски, а сматра да
један члан Статута није проблем промијенити.Наводи да СНСД трпи огромне критике због тога што нису
на I сједници подржали приједлог да се Мирко Лукић изабере за предсједника Скупштине општине, као
волонтер.
Недељко Митровић наводи да Клуб одборника ДНС-а сматра да је Мирко Лукић особа
компетентна да буде предсједник Скупштине општине.
Блаженка Максимовић је истакла да је нови Закон о локалној управи и самоуправи ступио на
снагу 25.11.2016. године и да су јединице локалне самоуправе у обавези да ускладе своје статуте са овим
Законом, при чему се мора водити рачуна ко може бити предлагач иницијативе за измјену Статута.Дакле,
Статут ће се свакако мјењати ради усаглашавања са новим Законом о локалној управи и самоуправи.
Михајло Товирац је замолио да се Мирко Лукић изјасни да ли прихвата кандидатуру за избор
предсједника Скупштине општине, с обзиром да је он испред Независне странке др. Михајло Товирац,
предложио њега као кандидата.Уколико не прихвата, његова странка ће повући свој приједлог.
Мирко Лукић сматра да је био довољно јасан и изјавио да не може прихватити кандидатуру за
избор предсједника Скупштине општине, због посла којим се бави.
Дискусије више није било и потпредсједник Скупштине општине Јово Недић ставио је на гласање
приједлог Клуба одборника Српске демократске странке да се за предсједника Скупштине општине
Шамац изабере Николина Шкрбић.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН за предсједника Скупштине општине Шамац
изабрана је Николина Шкрбић, на вријеме трајања мандата Скупштине општине.
АД – 6. Приједлог рјешења о избору замјеника начелника општине Шамац
Од ове тачке сједници предсједава новоизабрани предсједник Скупштине општине Шамац г-ђа
Николина Шкрбић.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић је, сходно одредби члана 56. став (1) Закона о локалној
самоуправи Републике Српске, члана 61. став (3) Статута општине Шамац и члана 185. став (1)
Пословника о раду Скупштине општине Шамац, за замјеника начелника општине Шамац предложио Ђуру
Ивановића, а затим је прочитао биографију предложеног кандидата.
Предсједник Скупштине Николина Шкрбић је истакла да је чланом 185. Пословника о раду
Скупштине општине регулисано да се избор замјениика начелника општине врши тајним гласањем, те је
замолила одборнике да се изјасне да ли су сагласни да гласање буде јавно, с обзиром да имамо само
једног предложеног кандидата.Сви присутни одборници су се изјаснили да су сагласни да гласање буде
јавно.
Дискусије није било и предсједник Скупштине Николина Шкрбић ставила је на гласање приједлог
начелника Општине да се за замјеника начелника општине Шамац изабере Ђуро Ивановић.

Са 15 гласова ЗА, 8 ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН , за замјеника начелника Општине
Шамац изабран је Ђуро Ивановић, на вријеме трајања мандата начелника општине, односно
Скупштине општине.
Након избора за замјеника начелника Општине, Ђуро Ивановић је положио свечану
заклетву, а затим се захвалио одборницима на указаном повјерењу.
Услиједила је пауза у раду сједнице у трајању од 10 минута.
АД – 7. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне

сједнице Скупштине општине Шамац
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић је поднио усмену Информацију и истакао слиједеће:
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- Начелник је истакао да Уговор са „Кајак-кану“ клубом о додјели пословног простора (бивши
Меркур) није ни постојао, те је похвалио њихов рад наводећи да су недавно имали успјешну презентацију
њиховог пројекта „Ушће“
- Бивши начелник Општине је 13.01.2017. године потписао допуну Записника о примопредаји
дужности, која се односи на укупан дуг Општине који, сада износи 12.625.770 КМ, од чега је 3.401.250
КМ доспјеле краткорочне обавезе а 9.224.519 КМ дугорочне обавезе.
Дана 13.01.2017. године раскинут је уговор о продаји грађевинског земљишта фирми „ЕМЕТАЛ“, уз њихову сагласност.
Са директором Урбанистичког завода Републике Српске обављен је разговор и имамо
гаранције да ћемо у најскоријем року моћи на сједници Скупштине општине да размотримо и усвојимо
Просторни план Општине Шамац.
- Од Министарства здравља и социјалне заштите добили смо подршку за два пројекта : један се
односи на обнову споменика учесницима НОР-а а други за обнову споменика у Слатини борцима из
прошлог рата.
- Прије пар дана, у организацији Независног бироа за јавност и општине Шамац, у Шамцу је
представљен програм материјалне и стручне помоћи за мале предузетнике и пољопривредна газдинства у
оквиру пројекта „ Подршка одрживом опоравку од поплава“ за двије општине у РС – Шамац и Вукосавље
и Домаљевац – Шамац у Федерацији.Пројекат је подржан од ЕУ, имплементатор је НБР у партнерству са
ове три општине, а односи се на микро-предузећа која запошљавају до 5 радника. Са подручја наше
Општине ће 10 таквих малих предузећа добити материјалну подршку у виду куповине потребне опреме у
вриједности до 2.000 еура, као и менторске подршке током имплементације њихових пословних планова.
- У најскорије вријеме очекује се састанак у Влади Републике Српске на тему реструктуирања
дуга Општине Шамац.
- Два наша пројекта која се односе на изградњу артершких бунара у Луговима и Новом Селу су
такође прошла.
- Такође постоји велика вјероватноћа да нам прође и пројекат асфалтирања пута Обудовац Пелагићево
Дискусија:
Предраг Маринковић очекује да ће сада са сајта Општине бити скинуто мишљење Опшптинске
борачке организације везано за избор Ђуре Ивановића за предсједника СО-е, с обзиром да он сада није
предсједник СО.Такође наводи да се нада да уштеде које је начелник поменуо нису употријебљене на
формирање нове скупштинске већине.
Милан Симић сматра да није коректно што је начелник дао изјаву да се по први пут неки пројекат
проводи ради запошљавања радника, што није тачно, јер нису они били толико смотани и да нису ништа
радили.
Начелник Општине наводи да је он тада рекао „ не рачунајући подршку Владе Републике Српске“
и да му није намјера оспоравање вриједних пројеката.Што се тиче скупштинске већине, истакао је да су
циљеви исти и да вријеме изискусје уштеде.
Велимир Андрић наводи да се већ трећу сједницу воде полемике шта је начелник Општине
рекао а шта су медији пренијели.
Ведран Ђурђевић наводи да постоји нешто што се зове ауторизација текста и да начелник
општине може то да исконтролише.
Везано за кићење града поводом новогодишњих празника упутио је похвале, међутим што се тиче
плаката уз стубове јавне расвјете сматра да такав вид рекламирања није примјерен.
Даље, наводи да су за протекле празнике на тргу била организована три или четири ватромета, за
што сматра да Општина није у таквом стању да би се уприличио толики број ватромета.С тим у вези пита
колико је то Општину коштало, а ако није фактурисано колико ће коштати и да ли су за то проведене јавне
набавке.
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У исто вријеме у првим јануарским данима нико из кабинета начелника није обавјестио директора
„Слободне зоне“ везано за чишћење снијега и дао налог које улице да се чисте.
Везано за појаву чопора паса луталица, одборник Ђурђевић је питао да ли су у овом периоду
вршене какве активности на уклањању паса луталица са улица, те замолио да се овај проблем у наредном
периоду ријеши.
Начелник општине сматра да је добар дио ове дискусије требао да буде под тачком актуелни час
и да одборници не би требало да користе сједнице СО за саморекламирање.Наводи да је окићеност града
за вријеме новогодишњих и божићних празника била скромна, да су на тргу била три ватромета, а колико
зна у задњих десет година су увијек била три ватромета, и биће фактурисано по нижим цјенама од оних
које су биле задњих 10 година.
Што се тиче одржавања и чишћења од снијега, наводи да Општина има уговор са „Слободном
зоном“ која има и подизвођаче радова, тако да нема потребе за неком посебном координацијом начелника
Општине и директора „Слободне зоне“.
Ведран Ђурђевић истиче да све ово што је рекао, то је можда неко њега замолио да каже и то
није популизам, и ако каже да су пси луталице на улицама то је проблем Општине и моли да се у
наредном периоду предузму мјере да се то ријеши, а то није саморекламирање.
Начелник Општине наводи да када је рекао „саморекламирање“ да је више мислио на претходне
дискусије, а што се тиче паса луталица истиче да је на ту тему обављен разговор са радницима цивилне
заштите и да ће одборник добити писани одговор.
Михајло Товирац наводи да се види да је начелник радио између двије сједнице и за сваку
похвалу су акивности везано за артершки бунар и асфалтирање пута.
Информација је дата на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА прихваћена је Информација о активностима начелника Општине
између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац.
АД – 8. Приједлог Програма изградње и уређења простора за 2017. годину
Од ове тачке сједници не присуствује одборник Мирко Лукић уз сагласност предсједника
Скупштине општине.
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, савјетник начелника Општине за послове из
области урбанизма и просторног уређења и стамбено-комуналне послове.
Милан Симић предлаже да у Програм уђе и иницијатива грађана МЗ Баткуша за асфалтирање
пута Баткуша – Доња Слатина, са учешћем грађана у финансирање.
Недељко Митровић наводи да је од предсједника МЗ Баткуша обавијештен да је он ову
иницијативу грађана доставио путем проведене анкете.
Мара Лазић наводи да је МЗ Обудовац II још раније доставила захтјев за изградњу артершког
бунара са приједлогом да у финансирању учествују грађани, Општина и једним дијелом ресорно
Министарство.
Начелник Општине је истакао да су у Приједлогу програма наведене активности гдје су већ
обезбјеђена средства, а што се тиче насеља Дуга ту ће грађани учествовати у финансирању, па је
предложио да се усвоји предложени програм, јер су обезбјеђена средства за наведене активности.
Приједлог програма дат је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА у предложеном тексту донијет је Програм изградње и уређења простора
за 2017. годину.
АД – 9. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних
понуда за сточарску и ратарску производњу

Уводно образложење дао је Светозар Евђић, савјетник начелника Општине.
Након дискусије Милана Симића, Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.Приликом
изјашњавања није био присутан одборник Недељко Митровић.
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Са 22 гласова ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању јавног
огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју
општине Шамац путем прибављања писаних понуда за сточарску и ратарску производњу.
АД – 10. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких
странака које имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2017. години
Уводно образложење дала је Блаженка Максимовић, вршилац дужности секретара Скупштине.
Михајло Товирац истиче да је Одлука и проценти који су дати у реду, али наводи да његова
странка увијек буде оштећена јер им се не исплате та средства, те очекује да оно што им по Одлуци
припада да буде и исплаћено.Интересује га за који мјесец су исплаћена ова средства странкама.
Слободан Сјенчић, вршилац дужности начелника Одјељења за финансије, одговорио је да је
политичким партијама исплаћена последња транша за мај 2015. године, те да је улупан дуг 46.000 КМ , без
ове Одлуке.
Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о финансирању
дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине
Шамац у 2017. години.
АД – 11. Приједлог одлуке о одборничкој легитимацији
Уводно образложење дала је Блаженка Максимовић.Дискусије није било и Приједлог одлуке
стављен је на изјашњавање.Приликом изјашњавања није био присутан одборника Јовић Маријан.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном, тексту донијета је Одлука о одборничкој
легитимацији.
AД – 12. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за
жалбе општине Шамац
Дискусије није било и Приједлог одлуке ствљен је на изјашњавање.Приликом изјашњавања није
био присутан Јовић Маријан.

Са 22 гласа ЗА

у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању јавног конкурса

за избор члана Одбора за жалбе општине Шамац.

АД – 13. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
Дискусије није било и Приједлог одлуке датје на изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао
Маријан Јовић.

Са 22 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању јавног
конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Послије ове тачка услиједила је пауза у раду сједнице у трајању од 20 минута.
АД – 14. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Општине Шамац
Уводно образложење дао је вд начелника Одјељења за финансије Слободан Сјенчић.
Предраг Недић је усвојству предсједника Комисије за буџет и финансије информисао одборнике
да је Комисија на својој сједници од 26.01.текуће године размотрила и прихватила Приједлог ове одлуке,
односно упутила у скупштинску процедуру на разматрање и одлучивање.

10

Михајло Товирац затражио је појашњење везано за средства уложена у реконструкцију градског
стадиона.
Слободан Сјенчић је одговорио да је остало само 6% неискоришћених средстава, и то се односи
на тачке 8., 9. и 10.
Блаженка Максимовић је упознала да је на сједници Комисије за статут и прописе истакнуто да
је дошло до техничке грешке у преамбули приједлога ове одлуке, гдје умјесто „На основу чл. 62. и 66.
став 1. Закон о задуживању, дугу о гаранцијма Републике Српске“ треба да стоји „На основу чл. 62. и 66.
став 2. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске“ и да ће то бити исправљено као
техничка грешка.
Приједлог одлуке је стављен на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о измјени
Одлуке о дугорочном задуживању Општине Шамац.
АД -15. Кодекс о измјенама и допуни Кодекса понашања изабраних представника
одборника Скупштине општине Шамац
Ведран Ђурђевић је у својству предсједника Комисије за праћење провођења Кодекса понашања
информисао да се Комисија састала 19.01.текуће године и утврдила Приједлог Кодекса о измјенама
Кодекса понашања изабраних представника одборника СО Шамац, а ради се о усклађивању са
Пословником о раду Скупштине општине Шамац.
Дискусије није било и Приједлог кодекса о измјенама и допуни Кодекса понашања изабраних
представника одборника Скупштине општине Шамац дат је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијет је Кодекс о измјенама и
допуни Кодекса понашања изабраних представника одборника у Скупштини општине Шамац.
АД – 16. Информација о реализацији активности у склопу пројекта ''Локални интегрисани
развој''
Слободан Сјенчић је дао уводно образложење, истакавши да је Општина Шамац једна од 23
општине у БиХ које су потписале Меморандум о разумијевању са UNDP-om, који је заинтересован да
локална управа фунционише што боље, те су снимили стање и дали приједлог мјера за бољи рад наше
управе.Ове мјере се поклапају и са нашим циљевима које смо поставили у овој и идућој години, а то су
смањење броја радника, расхода за бруто плате, трошкова телефонских рачуна, јавне расвјете.
Након дискусије одборника Милана Симића, Информација је дата на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о реализацији активности у
склопу пројекта „Локални интегрисани развој“.
АД – 17. Информација о реализацији програма изградње и уређења простора за 2016. годину
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић.Дискусије није било и Информација је стављена
на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА ( једногласно) прихваћена је Информација о реализацији Програма
изградње и уређења простора за 2016. годину.
АД – 18. Имовинско-правни односи
а) Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе ради комплетирања парцеле у К.О. Шамац
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, савјетник Начелника Општине, која је у име
предлагача уложила амандман I на Приједлог одлуке, а који гласи:
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Амандман I
„ У Приједлогу одлуке о продаји земљишта путем непосредне погодбе ради комплетирања парцеле
у К.О. Шамац, у члану 1. број ЗК улошка број: „763“ замјењује се бројем „1763“ и број ПЛ „528“ замјењује
се бројем „2139“.
У истом члану ријечи: „К.П. Водовод и канализација а.д. Шамац“, замјењује се ријечима:
„Општина Шамац“.
Образложење
У Приједлогу одлуке о продаји земљишта путем непосредне погодбе у члану 1. дошло је до
техничке грешке у писању броја земљишнокњижног улошка.
Број ПЛ и назив посједника се мијења на основу Рјешења о проведеној промјени број: 21.52-952.133/2017 издатој од стране републичке управе за геодтеске и имовинско-правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Шамац, издатој након спроведеног поступка преноса посједа са К.П Водовод и
канализација а.д. Шамац на Општину Шамац, а којим подацима орган није располагао у тренутку
доношења Приједлога одлуке јер поступак преноса посједа није био завршен.
Уложени амандман стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћен је амандман I предлагача Одлуке.
Потом је на изјашњавање стављен Приједлог одлуке, заједно са већ прихваћеним амандманом.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) одборници су се изјаснили за Приједлог одлуке, са већ
прихваћеним амандманом.
б) Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење (бивши Меркур)
Начелник Општине Ђорђе Милићевић дао уводно образложење по Приједлогу одлуке,
напоменувши да је одборницима достављен Приједлог уговора као и предмјер и предрачун потребних
радова да се пословни простор доведе у функциуонално стање.
Начелник је потом уложио амандман на Приједлог одлуке који гласи:
У члану 3. додаје се став 2. који гласи:
„ У случају раскида уговора корисник пословног простора нема право на накнаду уложених
средстава.“
Ведран Ђурђевић поставља питање шта у случају ако корисник пословног простора напр. не
прими 2 радника , дакле ако не испуњава своје преузете обавезе и Општина мора да раскине
уговор.Сматра да треба заштити интерес Општине и да то треба дефинисати уговором.
Начелник Општине је изјавио да је сагласан са овим мишљењем , те повлачи уложени амандман,
али ће приликом закључивања уговора са корисником пословног простора водити рачуна о заштити
интереса Општине.
Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о додјели
пословног простора на коришћење.
Овом Одлуком Станковић Јелени из Гајева, општина Шамац, вл. З.Р. „Графико“ у Шамцу, улица
Ђ. Драже Михајловића бб, ЈИБ: 4507582490009, додјељујe се на коришћење, без накнаде, пословни
простор у Шамцу у улици Краља Александра Карађорђевића бб (биши „Меркур“), изграђен на земљишту
означеном као к.ч. 295, уписан у ПЛ број 245 КО Шамац, површине 146,05 м2, у сврху обављања
регистроване дјелатности, на период од 4 године.

АД - 19. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за
избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовања информисао одборнике
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да се Комисија састала и на IVсједници од 26.01.текуће године, утврдила Приједлог рјешења о
именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 15 гласова ЗА и 8 гласова ПРОТИВ у предложеном тексту донијето је Рјешење о
именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац.
Овим Рјешењем именује се Комисија у слиједећем саставу:
1. Велимир Маслић, предсједник
2. Младен Аџић, члан
3. Нада Дервенић, члан
4. Ана Благоичевић, члан
5. Борислав Јосиповић, члан
б) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор
члана Одбора за жалбе општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на IVсједници од 26.01.текуће године утврдила Приједлог рјешења о именовању
Комисије за спровођење јавног конкурса за избор члана Одбора за жалбе општине Шамац
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање

Са 14 гласова ЗА и 9 гласова ПРОТИВ у предложеном тексту донијето је Рјешење о
именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор члана Одбора за жалбе општине
Шамац.
Овим Рјешењем именује се Комисија у слиједећем саставу:
1. Младен Аџић, предсједник – из реда службеника Општинске управе
2. Велимир Маслић, члан – из реда службеника Општинске управе
3. Јуро Краиновић, члан – са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине,
4. Марко Курешевић, члан - са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине,
5. Лазар Ђекић, члан - са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине
АД – 20. Актуелни час

I Клуб одборника СНСД-а је у писаном облику доставио приједлог одговора на материјал 28
удружења из Федерације БиХ под називом „Резултат 9. јануара – Пресуде донесене од стране МКСЈ и
Суда Босне и Херцеговине указују да је Република Српска институцијално и систематски стајала иза
геноцида“, који је упућен на адресе одборника скупштине општине Шамац.Приједлог одговора је
достављен под називом „Став поносних представника српског народа у Скупштини општине Шамац.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић предлаже да се као одговор упути један оштар протест
на адресу свих 28 удружења, да се оштро осуде овакви дописи и јасно стави до знања да више не шаљу
дописе овакве садржине.
Велимир Андрић наводи да није за то да на провокацију одговарамо провокацијом, већ
предлаже да се уз консултовање представника свих политичких странака заједно сачини један допис и да
као одборници (а не као Скупштина Општине) пошаљемо одговор свим тим удружењеима.
Предраг Маринковић истиче да је он осјетио провокацију и ако Скупштина општине не
прихвати да се одговори на њихову провокацију, Клуб одборникиа СНСД-а ће упутити одговор свим тим
удружењима.Наводи да је допис који је добио од Општинске борачке организације поводом избора Ђуре
Ивановића за предсједника Скупштине Општине далеко радикалнији од дописа поменутих 28 удружења
из Федерације БиХ.
Ђуро Ивановић наводи да су поменути допис одборници добили и да је он исти игнорисао, а
везано за допис Општинске борачке организације Шамац који помиње одборник Маринковић, истиче да
је он за демократизацију односа и увијек ће се залагати за то, те да је вријеме да се посветимо другим
стварима.
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Начелник Општине истиче да је његов лични став био да предсједник СО Шамац треба да буде
из реда српског народа, јер 80% становништва на подручју Општине Шамац чини српски народ.
Ведран Ђурђевић наводи да Начелник Општине се може оградити од оваквог става јер је допис
упућен одборницима Скупштине општине, те да очекује да се 22 одборника изјасне и да се бар начелно
упути протест на адресу 28 удружења која су одборницима упутила своје мишљење.
Михајло Товирац истиче да су одборници изабрани вољом народа и да имају право на своје
мишљење.Сматра да у приједлогу одговора – става одборника предложеном од стране Клуба одборника
СНСД-а има доста доброг написаног али има нешто што би своје додао, али би воолио да Скупштина
заузме један став и оштро реагује те да га упути свим тим удружењима., или пак свака странка засебно.
Велимир Андрић наводи да је приједлог Клуба одборника НДП-а да се усагласи заједнички став
и да се осуди овакво понашање 28 удружења из Федерације БиХ, да га потпишу сви одборници и да се
пошаље на адресе тих удружења и јавним медијима,
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић предлаже да се одборници састану и договоре о
заједничком одговору на допис 28 удружења из Федерације БиХ.

II Клуб одборника Демократског народног савеза поставио је питање у писаном облику на које
такође тражи одговор у писаном облику, а које гласи:
„ Колики је износ неизмирених обавеза према политичкој партији ДНС за финансирање
дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине
Шамац са 31.12.2016. године?“

Сједница је завршила са радом у 14,30 часова.

ВД СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић,дипл.прав.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл.екон.

Записник водила
Зденка Нијемчевић
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