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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА IX СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 30.06.2017. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-9/17 од 23.06.2017. године.
Сједницу је сазвала предсједница Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водила Зденка Нијемчевић, стручни сарадник за административне и техничке послове у Стручној служби
Скупштине општине.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствоваo је 21 одборник, 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

ЂОРЂЕ КЕРТИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИШО ДЕРВЕНИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Демократски народни савез

+

18

ЈОВО НЕДИЋ

Демократски народни савез

o

19

РУЖА СТАНИШИЋ

Демократски народни савез

o

20

НЕДЕЉКО МИТРОВИЋ

Демократски народни савез

+

21

МАРИЈАН ЈОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

22

МАРИЈАН ТУЊИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

23

ХРВОЈЕ ШИМОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990

+

24
25

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

o

+ од 2 тачке

Социјалистичка партија

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+

Поред одборника сједници присуствују: Ђуро Ивановић замјеник начелника Општине, Блаженка
Максимовић, секретар Скупштине Општине, Лепа Тривић,начелник Одјељења за општу управу, Ведрана
Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, Слободан Стојић,
начелник Службе за друштвене дјелатности, Предраг Недић, начелник Службе за локални економски
развој, пољопривреду и село, Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду, и Бобан Илинчић,
командир Полицијске станице Шамац.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Мира Лујић,
новинар РТРС – Дописништво Шамац, Новак Танасић, новинар БН ТВ и Светлана Павловић, самостални
стручни сарадник за информисање у Стручној служби Скупштине општине Шамац.
Пошто је извршеном прозивком констатовано да сједници присуствује 20 одборника (одсуство
су правдали: Ведран Ђурђевић, Ружа Станишић и Јово Недић, док је Мирко Лукић јавио да ће каснити на
сједницу), те да постоји кворум за одржавање сједнице, интонирана је Химна Републике Српске.
По интонирању Химне, предсједница Скупштине општине Николина Шкрбић поздравила је
присутне и захвалила се на одзиву, а затим прочитала дневни ред предложен у Сазивнику за IX редовну
сједницу Скупштине.
Предсједница Скупштине предложила је:
-

Да се тачка 2.Информација о активностима Начелника општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац скине с дневног реда, обзиром да је Начелник Општине
службено одсутан и да неће присуствовати данашњој сједнице Скупштине општине;

-

Да се у тачци 16. Избор, именовања и разрјешења скину подтачка а) Приједлог рјешења о
разрјешењу дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац и подтачка б) Приједлог
рјешења о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац, обзиром да још није
стигла сагласнот Министарства здравља и социјалне заштите

-

Предсједница Скупштине је извјестила одборнике да је стигла пресуда Окружног суда Добој
по тужби Крсте Бајкановић којом се тужба усваја и рјешење о престанку функције
потпредсједника СО Шамац, због опозива бр 07-111-9/17 од 31.01.2017. године,
поништава.Обзиром да је Недић Јово рјешењем СО Шамац , број 07-111-10/17 од
31.01.2017.годие, изабран за потпредсједника СО Шамац, а да је Окружни суд поништио
рјешење бр. 07-111-9/17 од 31.01.2017. године, што значи да је акт о именовању Крсте
Бајкановић на снази, потребно је донијети рјешење о разрјешењу Недић Јове дужности
потпредсједника СО.С тим у вези предлаже допуну, односно да тачка 2. Буде Приједлог
рјешења о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине општине Шамац.

Ведрана Михаљчић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
предложила је да се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке о стављању у промет неизграђеног
грађевинског земљишта у својини општине Шамац.
Предсједница Скупштине је предложила, а одборници прихватили, да се заједно врши
изјашњавање по предложеним измјенама тј. да се тачка 2. Информација о активностима начелника
Општине између двије сједнице Скупштине општине Шамац, као и да се у тачци 16. Избор, именовања и
разрјешења подтачка а) и подтачка б) скину с дневног реда.
Са 19 гласова ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН одборници су се изјаснили да се тачка 2. као и подтачке
а) и б) тачке 16. по Сазивнику за IX редовну сједницу Скупштине општине Шамац , скину с дневног реда.
Предсјдница Скупштине је затим ставила на изјашњавање дате приједлоге за допуну дневног
реда и то:
-

да тачка 2. буде Приједлог рјешења о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине
општине Шамац
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-

да се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке о стављању у промет неизграђеног грађевинског
замљишта у свијини општине Шамац и да буде тачка 6. а остале тачке се сходно томе
помјерају

Са 20 гласова ЗА одборници су прихватили предложене допуне дневног реда по Сазивнику.
Предсједница Скупштине ставила на изјашњавање дневни ред по Сазивнику за IX сједницу са
већ прихваћеним и измјенама и допунама истог.

Са 19 гласова ЗА и 1 гласом усвојен је слиједећи
ДНЕВНИ РЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Извод из записника са VIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Приједлог рјешења о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине општине Шамац
Приједлог пословника о раду Скупштине општине Шамац
Приједлог одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Шамац
Приједлог одлуке о јавним паркиралиштима
Приједлог одлуке о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине
Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима
општине Шамац
Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени Одлуке о начину
прикључења кућних прикључака на водоводну мрежу у приградским насељима Писари,
Шкарић, Доња и Горња Црквина - Надзорног одбора КП ''Водовод и канализација'' а.д.
Шамац,
Приједлог одлуке о измјени Одлуке о приватизацији стамбених јединица
Приједлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о образовању форума за безбједност
општине Шамац
Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине
Шамац за 2016. годину
Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској
2016/2017 години
Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2016.
години и план расподјеле средстава за певоз ученика у 2017. години
Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац са показатељима
запослености у 2016. години
Информација о стању безбједности за 2016. годину са упоредним показатељима из 2015.
године
Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју
умрлих, рођених и вјенчаних у 2016. години
Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка
организација Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Туристичка организација Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈПУ ''Радост''
Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са VIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала да ли има примједби на Извод из записника са VIII редовне
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сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 31.05.2017. године, а пошто није било, Извод је стављен на
изјашњавање.

Са 20 гласoва ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са VIII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 31.05.2017. године, без примједби.
АД – 2. Приједлог рјешења о разрјешењу дужности потпредсједника Скупштине општине
Шамац
Предсједница Скупштине општине Николина Шкрбић је, као што је приликом предлагања
уврштавања ове тачке у дневни ред, да је јуче стигла пресуда Окружног суда у Добоју и да она као
предсједница Скупштине сматра да ова Скупштина треба да поступи по пресуди и проведе оно што се
њоме налаже.О даљњем поступку нежели да се изјашњава док се све не заврши а њено је да као
предсједница Скупштине испоштује оно што је Суд наложио.
Приједлог рјешења дат је на дискусију.
Михајло Товирац Нада се да је ово задњи пут да се ова Скупштина игра са живцима људи,
подржава предуду Суда и честита Крсти Бајкановић.
Крста Бајкановић изјављује да је задовољан пресудом Суда јер сматра да је он у праву, а да је
Суд донио и другачију пресуду да би се жалио на исту.Напомиње да је имао веома коректан разговор са
предсједницом и секретаром Скупштине, након што је добијена пресуда Суда.
Предраг Маринковић честита Крсти Бајкановић и истиче, када се узме у обзир да ће Крсти
Бајкановић бити исплаћене све неисплаћене плате а у исто вријеме је и Јово Недић примао плату, да ће се
све то негативно одразити на Буџет Општине.
Велимир Андрић, предсједник Клуба одорника НДП-а, наводи да за ову тачку нема никаквог
материјала – ни пресуде би образложења, те тражи да се одборницима достави копија поменуте пресуде
Суда, а у вези с тим тражи и паузу док се пресуда умножи и достави одборницима.
Предсједница Скупштине одобрила је паузу у трајању од 15 минута. У току трајања паузе
пресуда Окружног суда у Добоју, бр. 13 0 U 004482 17 U од 13.06.2017. године, је умножена и подијељена
одборницима.У овом периоду стигао је и одборник Мирко Лукић.
Предсједница Скупштине је напоменула да се пресуда базира томе да није испоштована
процедура приликом опозива потпредсједника Скупштине општине.Наиме, тада је та тачка уврштена као
допуна дневног реда и Суд се позива на Пословник о раду Скупштине општине Шамац и обавезу доставе
материјала 7 дана прије одржавања сједнице.
Велимир Андрић истиче да му је мало чудно то да је пресуда донијета у року од два мјесеца те да
би волио да таква пракса буде и убудуће, имајући у виду да судски процеси трају и по неколико година.
Такође наводи да,како се види из пресуде, Суд није уважио све чињенице и као основни и једини разлог
наводи да није испоштован прописани поступак процедуре, односно да материјал није достављен
одборницима 7 дана прије одржавања сједнице Скупштине општине.Ако је то разлог , онда се могу
довести у питање све тачке које је и позиција и опозиција уврштавала у дневни ред на самој сједници.
Подсјетио је Крсту Бајкановић да је он имао договор са начелником Општине који је Начелник
испоштовао а он није.Одборници НДП-а траже да се поступа складу са Законом, Статутом и
Пословником о раду Скупштине општине Шамац.
Крста Бајкановић (реплика одборнику Андрићу) наводи да је он био на боловању али је тужба
већ раније била поднијета и да тужба нема везе са тим договором,те да је боловање прекинуто на његов
затхтјев.
Истиче да се он јесте договорио са Начелником општине али је он био на боловању а тужба је
поднијета раније, те да је он тражио од Комисије у Добоју да му прекине боловање.
Михајло Товирац (реплика) Суд је донио пресуду и у истој су наведени разлози, што значи да је
ова Скупштина направила пропуст.
Велимир Андрић (реплика одборнику Товирцу) наводи да Општина значи Општинска управа а
законодавни орган је Скупштина општине.Оно што је одборницима приложено на 4. Сједници
Скупштине општине је био довољан разлог за покретање поступка за опозив потпредсједника Скупштине
општине.
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Недељко Митровић (реплика Велимиру Андрић) наводи да није тачно да је фалсификован
потпис, јер је он био очевидац а одборник Андрић није.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине Николина Шкрбић ставила је на
изјашњавање Приједлог рјешења о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Шамац.

Са 21 гласом ЗА
донијето је Рјешење о разрјешењу дужности потпредсједника
Скупштине општине Шамац, којим се Јово Недић разрјешава дужности потпредсједника
Скупштине општине Шамац са 30.06.2017. године, сходно пресуди Окружног суда у Добоју број
13 0 U 004482 17 U од 13.06.2017. године.
АД – 3. Приједлог пословника о раду Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине општине Николина Шкрбић, као предлагач овог акта, упознала је
одборнике да је Пословнк радила Стручна служба СО у договору са њом као предсједником
Скупштине.Дана 19.06. одржан је међустраначки састанак а тема је био Приједлог пословника о раду
Скупштине општине.На састанак су позвани представници свих политичких странака а истом нису
присуствовали представници СНСД-а и ДНС-а.
Мирко Лукић, предсједник Комисије за статут и прописе, поднио је Извјештај Комисије по
разматрању приједлога аката за IX сједницу СО, са сједнице одржане 28.06.2017. године.Везано за
Приједлог Пословника о раду Скупштине општине Шамац, Комисија предлаже слиједеће измјене и
допуне:
да се у члан 21. став (1), а ради усклађивања са одредбама члана 40. став (4) Статута
општине Шамац ријечи „може да“, бришу.
-

да се у члану 87. став (1) на крају текста брише тачка и додају ријечи ''и извјестиоца
надлежних радних тијела Скупштине општине.''

-

да се у члану 90. став (2) брише, а став (3), (4), (5), (6), (7) и (8), постају став (2), (3), (4), (5),
(6) и (7), јер је предложена одредба става (2) у супротности са ставом (1) истог члана

- да се у члану 101 став (2) мијења и гласи:
''(2) Уколико се расправља о питању из дневног реда у коме одборник има интерес, одборник
може прије него што се о том питању одлучује, саопштити јавно да се изузима од гласања по том
питању, што се у записнику констатује.''
Комисији за статут и прописе приликом разматрања Приједлога Пословника о раду Скупштине
општине, узела је у обзир и достављене амандмане Клуба одборника СНСД на Приједлог Пословника о
раду Скупштине општине, а који амандами се односе на члан 21. став (1) и члан 90. став (2) Приједлога
Пословника о раду Скупштине општине, а који амандмани се у суштини подударају са ставом и
мишљењем који је и Комисија заузела у погледу наведених чланова.
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић изјавила је да прихвата приједлоге Комисије за
статут и прописе који улазе у текст Приједлога пословника, тако да нема потребе да се о њима изјашњава
путем амандмана.Затим је Приједлог пословника дала на дискусију.
Предраг Маринковић је, везано за позив за међустраначки састанак, изјавио да је исти достављен
у Ветеринарску станицу а у то вријеме он био на годишњем одмору ван подручја општине Шамац, те
замолио да се убудуће позиви достављају у Општински одбор СНСД-а.
Милан Симић је, везано за члан 101. и приједлог измјењеног става 2., упитао је ко утврђује да
одборник има интерес по одређеном питању из дневног реда.
Предсједница Скупштине је одговорила да сам одборник утврђује да ли има интерес по неком
питању које је на дневном реду.
Дискусије више није било и Приједлог пословника о раду Скупштине општине Шамац стављен је
на изјашњавање.
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Са 21 гласом ЗА (једногласно) донијет је Пословник о раду Скупштине општине Шамац,
са измјенама и допунама које је предложила Комисија за статут и прописе а које је предсједница
Скупштине општине прихватила и уврстила у приједлог Пословника.
АД – 4. Приједлог одлуке о мјесним заједницама на подручју општине Шамац
Констатовано је да нема потребе за давањем уводног образложења, те је Приједлог одлуке
стављен на дискусију.
Велимир Андрић је сугерисао да сви заједно покушају пронаћи рјешења за ефикасније
функционисање мјесних заједница, јер нови Закон о локалној управи и самоуправи то није ријешио
Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о мјесним
заједницама на подручју општине Шамац.
АД – 5. Приједлог одлуке о јавним паркиралиштима
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић,начелник Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.При том је упознала да је приликом израде Приједлога ове одлуке дошло до
одређених техничких грешака и то:
- у преамбули умјесто: « и члана 35. Статута...» треба да стоји « и члана 36. Статута ..»
- у члану 25. Умјесто «возила хитне помоћи» треба да стоји «возила јавних установа»
- у члану 28. који се односи на казнене одредбе, у тачци 4. умјесто: «... казниће се предузетник»
треба да стоји «... казниће се физичко лице»
Приједлог одлуке стављен је на дискусију.
Недељко Митровић предлаже да се у члану 25. дода и „ возила Црвеног крста“
Ведрана Михаљчић изјавила да као предлагач прихвата да се у члану 25. дода и „возила Црвеног
крста“, те да у истом члану треба брисати „ хитне медицинске помоћи“ а умјесто тога да стоји: „јавних
установа“.
Михајло Товирац сматра да је била потребна и раније оваква одлука, те да би можда било боље
умјесто софтвера запослити два радника.Уједно је питао да ли је и паркинг испред Дом здравља обухваћен
овом одлуком, а ако јесте предлаже да приход од наплате за паркинг иде Дому здравља.
Ведрана Михаљчић је одговорила да паркинг испред Дома здравља нније обухваћен овом
одлуком, а о приједлогу одборника Товирца да средства иду Дому здравља ће се размислити.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине општине дала је на изјашњавање Приједлог
одлуке о јавним паркиралиштима, са наведеним техничким грешкама у преамбули и члану 28. , као и
измјенама у члану 25. коју предлагач одлуке предложио.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) донијета је Одлука о јавним паркиралиштима, са
слиједећим измјенама у односу на текст који су одборници добили у материјалу:
- у преамбули умјесто: « и члана 35. Статута...» треба да стоји « и члана 36. Статута ..»
- у члану 25. умјесто текста : »Возила хитне медицинске помоћи» стоји текст: «Возила
јавних установа, Црвеног крста»
- у члану 28. који се односи на казнене одредбе, у тачци 4. умјесто: «... казниће се
предузетник» треба да стоји «... казниће се физичко лице»
АД –6. Приједлог одлуке о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у
својини општине Шамац
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Уводно образложење дала је начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о стављању у
промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац.
Овом одлуком ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиштe, по старом катастарском
операту oзначено са к.ч. бр. 256/120, из ЗК улошка бр. 58, КО Шамац, општина Шамац, у коме је као
власник у Б власничком листу уписана СО-е Шамац, са дијелом 1/1, у површини од 13446 m2, што се по
новом катастарском операту води као к.ч. бр. 1105/138, исте површине, уписано у ПЛ бр. 245/229, у коме
је као посједник уписанa CO-e Шамац, са дијелом 1/1, а ради грађења пословног објекта.
АД – 7. Приједлог одлуке о измјени и
путевима општине Шамац

допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на

Уводно образложење дала је наченица Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Дискусије није било и предсједница Скупштине општине је ставила приједлог одлуке на
изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о измјени и допуни
Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац.
АД – 8. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени Одлуке о начину
прикључења кућних прикључака на водоводну мрежу у приградским насељима Писари, Шкарић,
Доња и Горња Црквина - Надзорног одбора КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац,
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Предсједница Скупштине дала је Приједлог одлуке на дискусију.
Милан Симић наводи да ће Клуб одборника СНСД-а подржати приједлог ове одлуке, али се
поставља питање из чега ће исфинансирати прикучења на водоводну мрежу јер сматра да КП „Водовод и
канализација“ то не може само исфинансирати.
Михајло Товирац наводи да се овој инвестицији пришло без претходно проведене анкете и
сагласности мјесних заједница.Сматра да би прикључења на водоводну мрежу у овим мјесним
заједницама требала да буду бесплатна с тим да се потрошња воде плаћа, а оним корисницима који су се
већ прикључили да разлика средстава буде урачуната у потрошњу воде.
Николина Шкрбић истиче да је Скупштини достављена одлука Надзорног одбора КП „Водовод и
канализација“ и да се Скуштина треба изјаснити да ли даје или не даје сагласност на такву одлуку.
Саша Маслић се чуди дискусији одборника Товирца и наводи да је у МЗ Горња Црквина
проведена анкета и да су се мјештани изјаснили за прикључење на водоводну мрежу.Подржава приједлог
одлуке, али се боји да се то неће моћи исфинансирати.
Михајло Товирац (реплика) наводи да је он рекао да није била добра припрема, а не да није
требало радити ову инвестицију.
Предраг Маринковић сматра да ово није домаћински однос јер се из предложене цијене неће
моћи исфинансирати трошкови прикључка и да је то више подилажење грађанима.Такође сматра да
смањење цијене од 200 КМ неће знатно утицати да би дошло до већег броја прикључења.
Милан Симић истиче да је одлука о овом пројекту донијета 2012. године и предлаже, пошто овај
пројекат још траје на нивоу БиХ и РС, да се покушају обезбједити неповратна средства за финансирање
прикључења кућних прикључака.
Дискусије више није било и предсједница Скупштине је подсјетила да одборник Михајло
Товирац предлаже измјену, односно да прикључење кућних прикључака у овим мјесним заједницама буде
бесплатно. На изјашњавање прво даје Пријелог одлуке, утврђен од стране начелника Општине.

Са 20 гласова ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН у предложеном тексту донијета је Одлука о
давању сагласности на Одлуку о измјени Одлуке о начину прикључења кућних прикључака на
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водоводну мрежу у приградским насељима Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина - Надзорног
одбора КП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац.
С обзиром да је Приједлог одлуке утврђен од стране Начелника Општине добио потребну
већину гласова, није било потребе за изјашњавањем о приједлогу одборника Михајла Товирац.
АД – 9. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о приватизацији стамбених јединица
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић. Дискусије није било и Приједлог
одлуке стављен је на изјашњавање.
Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о
измјени Одлуке о приватизацији стамбених јединица.

АД – 10. Приједлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о образовању форума за безбједност
општине Шамац
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о стављању
ван снаге одлуке о образовању форума за безбједност општине Шамац.

Послије ове тачке услиједила је пауза у трајању од 30 минута.
АД – 11. Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја
општине Шамац за 2016. годину
У наставку сједнице ниосу присутни: Симо Варадиновић, Маријан Туњић, Маријан Јовић и
Хрвоје Шимовић., тако да овој тачци присуствује 17 одборника.
Уводно образложење дао је Предраг Недић, начелник Службе за локални економски развој,
пољопривреду и село.
Дискусије није било и Извјештај је дат на изјашњавање.

Са 17 гласова ЗА (једногласно) усвојен је Извјештај о остваривању годишњег плана
имплементације Стратегије развоја општине Шамац за 2016. годину.
АД – 12. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2016/2017 години
Од ове тачке сједници поново присуствује одборник Симо Варадиновић
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.

Дискусије није било и Извјештај је стављен на изјашњавање.
Са 18 гласова ЗА (једногласно) усвојен је Извјештај о стипендирању студената и
ученика на подручју општине Шамац у школској 2016/2017 години.
АД – 13. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у
2016. години и план расподјеле средстава за певоз ученика у 2017. Години

8

Од ове тачке сједници поново присуствују одборници: Маријан Туњић, Маријан Јовић и Хрвоје
Шимовић.
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду.При том је истакао
да је у Извјештају дошло до грешке а исправку Извјештаја одборници су добили прије саме сједнице у
писаном облику.
Након краће дискусије Милана Симић и појашњења у вези исте које је дао Светозар Евђић,
предсједница Скупштине ставила је на изјашњавање Извјештај заједно са исправком у Извјештају.

Са 14 гласова ЗА, 1 гласом ПРОТИВ и 6 гласова УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о
утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2016. години и план
расподјеле средстава за певоз ученика у 2017. години , са слиједећим исправкама које је
Одјељење за привреду доставило:
- на страни 3. у Образложењу задњи став умјесто
„За трошкове превоза ученика основних и Средње школе „Никола Тесла“ у 2016.
години из Буџета општине Шамац издвојено је 87.879,00 КМ.На терет Буџета у 2017. години
укњижено је још 9.563,00 КМ у корист превозника „Адитив“ д.о.о. Шамац због немогућности
књижења у 2016. години“ треба да стоји:
„ За трошкове превоза ученика основних и Средње школе „Никола Тесла“ у 2016. години
из Буџета општине Шамац издвојено је 87.879,00 КМ укључујући и 9.563,00 КМ у корист
превозника „Адитив“ д.о.о. Шамац.“
- на страни 4. умјесто текста који гласи:
„ Рјешењем Начелника бр.01-022-45/2017 од 21.02.2017. одобрена су средства у
износу од 73.589,50 КМ односно 69.525,50 КМ + 8.627,00 („Адитив д.о.о. Шамац) + 4.000 КМ за
вањске линије а то чини 82.152,50 КМ.....“ треба да стоји:
„Рјешењем Начелника бр. 01-022-45/2017 од 21.02.2017. одобрена су средства у износу од
73.589,50 КМ односно 59.962,50 + 8.627,00 КМ („Адитив“ д.о.о. Шамац) + 4.000,00 КМ за вањске
линије а то чини 72.589,50 КМ ...“
АД – 14. Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац са показатељима
запослености у 2016. години
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за привреду Светозар Евђић.
Дискусије није било и Информација је стављена на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА, 1 гласом ПРОТИВ и 6 гласова УЗДРЖАН прихваћена је
Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац са показатељима запослености у 2016.
години.

АД – 15. Информација о стању безбједности за 2016. годину са упоредним показатељима из
2015. године
Уводно образложење дао је Бобан Илинчић, командир Полицијске станице Шамац.
Након дискусије Предрага Маринковић и Симе Варадиновић те одговора које је дао командир
Полицијске станице Шамац, Информација је стављена на изјашњавање. Приликом изјашњавања није био
присутан одборник Велимир Андрић.

Са 20 гласова ЗА прихваћена је Информација о стању безбједности за2016.годину са
упоредним показатељима из 2015. године.
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АД – 16. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са
подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2016. години
Од ове тачке сједници поново присуствује одборник Велимир Андрић.
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.
Мара Лазић наводи да подаци који су наведени у Информацији не одражавају право стање и да
би требало користити и податке Дома здравља од мртвозорника и службе за вакцинацију.
Предраг Маринковић истиче да је неопходно да се сви ангажују на изналажењу рјешења за
проблем исељавања становништва са подручја општине Шамац.
Дискусије више није било и Информација је стаљена на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о демографском
стању на подручју општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2016.
години.
АД – 17. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка
организација Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је
Комисија на сједници од 28.06.2017. године, утврдила Приједлог рјешења, којим се предлаже разрјешење
Јасне Маринковић вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка организација Шамац, са 30.06.2017.
године, с обзиром да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ
Туристичка организација Шамац, те да су се стекли услови за коначно именовање директора.
Дискусије није било и приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење, којим се Јасна
Маринковић из Шамца разрјешава вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка организација
Шамац, са 30.06.2017.године.
б) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Туристичка организација Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је
Комисија на сједници од 28.06.2017. године, на основу документације која се односи на поступак
спровођења Јавног конкурса и пријаве кандидата, те Извјештаја Комисије за спровођење поступка за
избор директора ЈУ Туристичка организација Шамац, утврдила Приједлог рјешења, којим се предлаже да
се Јасна Маринковић, дипломирани журналист из Шамца, именује за директора ове јавне установе, са
01.07.2017.године, на период од четири године.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН донијето је Рјешење којим се Јасна
Маринковић, дипломирани журналист из Шамца, именује за директора ЈУ Туристичка
организација „Шамац“ Шамац , са 01.07.2017.године, на период од четири године.
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је Комисија
на сједници од 28.06.2017. године, утврдила Приједлог рјешења, којим се предлаже разрјешење
Маријане Дујковић вршиоца дужности директора ЈПУ „Радост“ Шамац, са 30.06.2017. године, с обзиром
да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈПУ „Радост“ Шамац, те да су
се стекли услови за коначно именовање директора.
Дискусије није било и приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.
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Са 20 гласова ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење,
којим се Маријана Дујковић из Шамца разрјешава вршиоца дужности директора ЈПУ „Радост“
Шамац, са 30 06.2017. године.
г) Приједлог рјешења о именовању директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је Комисија
на сједници од 28.06.2017. године, на основу документације која се односи на поступак спровођења
Јавног конкурса и пријаве кандидата, те Извјештаја Комисије за спровођење поступка за избор директора
ЈПУ „Радост“ Шамац, утврдила Приједлог рјешења, којим се предлаже да се Маријана Дујковић,
струковни васпитач из Шамца, именује са директора ЈПУ „Радост“ Шамац, са 01.07.2017. године, на
период од четири године.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА, 1 гласом ПРОТИВ и 6 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту
донијето је Рјешење, којим се Маријана Дујковић, струковни васпитач из Шамца, именује са
директора ЈПУ „Радост“ Шамац, са 01.07.2017. године, на период од четири године.
АД – 18. Актуелни час
I

Клуб одборника СДС-а доставио је у писаном облику питања , која гласе:
„ 1. Да ли су „лежећи полицајци“ у Горњој Црквини код цркве постављени у складу са

важећим законским прописима?“
2. Да ли се у наредном периоду планира санација артешких бунара, довођење воде за
пиће у исправно стање у Горњој и Доњој Црквини?“
II Предраг Маринковић , предсједник Клуба одборника СНСД-а ,изјавио је “ да Клуб одборника
СНСД-а тражи састанак са начелником Општине на тему шиканирања, прогона и мобинга радника
чланова СНСД-а“?

Сједница је завршила са радом у 12,25 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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