РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-12/16
Датум, 16.12.2016. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ДРУГЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 16.12. 2016.
ГОДИНЕ У САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-12/16 од 09.12.2016. године.
Сједницом предсједава Ђуро Ивановић, предсједник Скупштине општине Шамац, 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

О

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

+

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, Вида Стајић, директор ЈПУ „Радост“ Шамац, Миленко Бузаџија, представник Канцеларије OSC у
Брчком.
Остали присутни: представници средстава јавног информисања: Мира Лујић, новинар РТРС –
Дописништво Шамац, Ангелина Васовић- Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, Светлана Павловић,
самостални стручни сарадник за информисање у Стручној служби Скупштине општине Шамац.
Пошто је извршеном прозивком констатовано да сједници присуствује 24 одборника 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 прочитао предложени дневни ред по Сазивнику за II
сједницу те упитао да ли има приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда.
Предраг Маринковић, предсједник Клуба одборника СНСД Милорад Додик, изјавио је да
њихов клуб заједно са клубовима одборника ДНС и Хрватске коалиције ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 предлаже
допуне дневног реда и то:
1. Приједлог одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуга
2. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама
Начелник Општине Ђорђе Милићевић је изјавио да је прије почетка сједнице Скупштине
доставио предсједнику, потпредсједнику и одборницима Скупштине општине своје мишљење и приједлог
у вези Цјеновника комуналних услуга ЈП „Слободна зона“ д.о.о Шамац , замолио одборнике за
максималну озбиљност по овом питању те предложио да се Приједлог одлуке о давању сагласности на
Цјеновник комуналних услуга не уврштава у дневни ред данашње сједнице Скупштине општине.
Велимир Андрић изјавио је да је Клуб одборника НДП против тога да се дневни ред по
Сазивнику допуњава, с обзиром да су одборници материјал за предложени дневни ред добили пет минута
пред почетак сједнице, те предлаже да се предложене допуне дневног реда разматрају на наредној
сједници Скупштине.
Милан Симић наводи да су приједлози за допуну дневног реда дати због хитности, с обзиром
да је данас на на дневном реду Нацрт Буџета Општине за 2017. годину, због чега сматра да предложене
допуне треба уврстити у дневни ред дабнашње сједнице.
Предраг Маринковић предлаже да материјали који су предложени као допуна дневног реда
иду на данашњу сједницу како би се чуле примједбе, приједлози и имишљења.
Начелник Општине истиче да, ако је била намјера да се данас расправља о предложеним
допунама, онда је материјал требало доставити на вријеме одборницима.
Велимир Андрић истиче истиче да управо из разлога што се данас усваја нацрт Буџета, дакле
не доноси се Буџет, и с обзиром на то да одборници треба да донесу важне одлуке , предлаже да се
предложене допуне не прихвате.
Сходно Пословнику о раду Скупштине општине Шамац (члан 151.) одборници су се након
расправе изјашњавали о оправданости разлога за хитним поступком разматрања предложених допуна тако
да су се:
- по првом приједлогу за допуну дневног реда Приједлог одлуке о давању сагласности на
Цјеновник комуналних услуга изјаснили са 14 гласова ЗА и 10 ПРОТИВ

- по другом приједлогу за допуну дневног реда Приједлог одлуке о допуни Одлуке о
комуналним таксама изјаснили са 14 гласова ЗА и 10 ПРОТИВ.
Предсједник Скупштине је ставио на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеним допунама.
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Одборници су се са 24 гласа „ЗА“ (једногласно) изјаснили за предложени дневни ред са
претходно прихваћеним допунама, тако да је усвојен слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Извод из записника са I сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
3. Нацрт Буџета општине Шамац за 2017. годину
4. Приједлог одлуке о одборничком додатку и накнади за рад у радним тијелима
Скупштине општине Шамац
5. Приједлог одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуга
6. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама
7. Приједлог одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у
својству службеног лица присуствовати закључењу брака
8. Приједлог одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију за
пријем службеника у Општинској управи општине Шамац
9. Извјештај о раду ЈПУ ''Радост'' Шамац за школску 2015/2016 годину
10. Годишњи програм рада ЈПУ ''Радост'' Шамац за радну 2016/2017. годину
11. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних
тијела у Скупштини општине Шамац
б) Приједлог рјешења о утврђивању престанка мандата предсједника Одбора за
жалбе Општине Шамац
в) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за
жалбе Општине Шамац
г) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности директора ЈЗУ ''Дом здравља''
Шамац
д) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈЗУ ''Дом здравља'' Шамац
12. Актуелни час
Прије преласка на дневни ред одборник Предраг Недић, предсједник Комисије за примопредају
дужности између предсједника Скупштине општине Шамац, обавијстио је одборнике да се Комисија
састала дана 12.12.2016.године у присуству садашњег и предсједника Скупштине у претходном сазиву, да
је примопредаја извршена о чему је сачињен Записник о примопредаји дужности предсједника
Скупштине општине у три примјерка.
АД – 1. Извод из записника са I сједнице Скупштине општине Шамац
Велимир Андрић, одборник Народног демократског покрета, ставио је примједбу и затражио да
се на страни 6. подтачка в) исправи техничка грешка, да умјесто „НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ“
стоји „НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ“.
Примједба је усвојена са обавезом да се у Записнику изврши одговарајућа измјена.
Предсједавајући је дао на изјашњавање Извод из записника са I сједнице Скупштине општине
Шамац, одржане 28.11.2016. године.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) усвојен је Извод из записника са I редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 28.11.2016. године, уз примједбу да се на страни 6.
подтачка в) исправи техничка грешка, те умјесто „НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ“ да стоји
„НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ“
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АД – 2. 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:
Ја сам инсистирао код секретара Скупштине да се у мом будућем четверогодишњем мандату на
дневном реду СО да нађе тачка Информација о раду Начелника општине између двије сједнице
Скупштине.Било је пуно активности.Ту је сам поступак примопредаје дужности гдје је много проблема
било и било је стварно потребно доста активности да дођемо до стања на подручју општине Шамац, и када
је ријеч о општинском Буџету, и са аспекта општинских одјељења. Хоћу да Вам кажем да сам радио са
пола са којим располажем што изискује и проблеме у раду, али радио сам.
Желим да нагласим да сам у првих седам дана предузео све активности када је ријеч о снимању и
општинског буџета и рада одјељења, и без обзира на било какву страначку опредјељеност ја сам обавио
разговоре са скоро свим директорима јавних предузећа и установа на подручју општине Шамац и то ми
је било посебно битно за стање и са аспекта броја запослених и са стањем кориштења средстава из Буџета
општине Шамац. Морам рећи да је стање алармантно у том погледу , али како буду стизали извјештаји у
току године причаћемо о томе.Врло добро сви знате, да ли припадали позицији или опозицији, какво је
стање на подручју општине Шамац. У контексту тога сам заиста и предлагао да тачка везано за ЈП
„Слободна зона“ не иде данас на дневни ред а у намјери да нађемо један шири компромис и разговарамо,
данас ће једни имати већину сутра други , али суштина је какво је то стање на подручју општине Шамац.
Дозволићете ми да ни овај начелник који је преузео дужност прије мјесец дана није крив ни одговоран за
овакво стање, али жели да ради са свима, без обзира ко припада његовој политичкој опцији или било којој
другој.Имао сам састанак са представницима савјета мјесних заједница, гдје су огромни проблеми,
поготово када се има у виду наступајућа зимска сезона, непостојање било каквог регистра закупа
пословних простора, веома тешко долазимо и до уговора ко је гдје у закуп. Донијели смо четири пет
закључака када је ријеч о неким интервентним активностима које је неопходно одмах санирати у наредних
два до три мјесеца како би могли функционисати. И у Нацрту Буџета сам чак предлагао да се сви помало
нечег одрекнемо да бар у већини мјесних заједница имамо професионална лица , јер једноставно немамо
никакве комуникације. Ми ћемо на дневном реду скупштине имати информацију о раду мјесних
заједница, а на основу чега можемо од неког очекивати да донесе извјештај о раду када они раде
волонтерски. То бивша начелница Одјељења за општу управу врло добро зна са каквим се преоблемима
суочавала.Суочили смо се са проблемом да је друга од двије полугодишње рате кредита за обвезнице
односно репрограма по основу кредита за емисију обвезница у износу од 404.000 КМ требало да платимо.
Предузели смо активности и успјели да пренесемо тих 404.000 КМ јер би била друга блокада и укључили
у репрограм за следећу годину.итд. Сада мјесечно нећемо имати 58 него 68 000 КМ. Нису то никакви
финансијски помаци али то је ситуација да добијамо дан по дан која је веома битна за стање у којем се
данас налазимо.У протеклих неколико дана смањили смо коректно обавезе према Пореској управи,
измирили смо и једну ситну тужбу. Не могу да схватим да неко може дозволити ситуацију да неко
искуључи за 3000 КМ дуга и још камате да добије 2500 КМ.Радио сам на судским пресудама које су
бројне и правоснажне које су 288.000 КМ главница, са каматама то прелази 400 000 КМ. Имали смо
блокаду рачуна од стране „Комуналац“ Модрича и успјели /када кажем успјели није то никакво умањење
финансијско/ него смо успјели да се договоримо да тај дуг подијелимо на 13 једнаких рата по двије
судске пресуде од по 250 000 КМ да можемо преживљавати у наредним мјесецима који долазе. Такође
имамо судску пресуду за Наду Дервенић по којој је обавеза Општине да до априла 2017. године
именованој исплати 78000 КМ. Успио сам договорити да 40.000 КМ иде у следећој години, а у 2018
години оних 38.000 КМ.Ту је још један судски спор који се односи на Наду Дервенић у вриједности од
35.000 КМ. Успјели смо да то поравнамо да иде без камате и тих 35.000 КМ , а да јој платимо 2018 /19
године.
Поред свих састанака са директорима јавних предузећа, поред МЗ чинимо све да омогућимо нормално
функционисање општинске управе са апекта нагомиланих дугова. У међувремену не препуштам случају
комуникацију са партнерским организацијама, као што је OSC са којима сам имао састанке и настављамо
и даље да радимо тако да следеће седмице ћемо имати лијепу презентацију једног пројекта. Такође је
UNDP заинтересован за наставак пројеката, имао сам са њима састанак по том питању и они су нам један
веома важан фактор, поготово што један пројекат на неки начин сумира стање на општини Шамац, даје
јасне препоруке а спремни су да суфинансирају пројекте како би на један начин помогли општини
Шамац. Посебно морам нагласити да сам имао један састанак са министром Ђокићем са аспекта подршке
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пројектима на подручју општине Шамац везано за ЈП „Водовод и канализација“ у правцу соларне
електране и он је изразио апсолутну спремност да његово ресорно Министарство да подршку једном
таквом пројекту . Разговарао сам са њим на тему Хранапродукта и обавеза Општине на 1.250.000 КМ када
је ријеч о томе. Наш додатни проблем, молио сам га да и добио сам чврсте гаранције од њега да се не
деси као у Теслићу да Влада раскине једну такву одлуку да Влада каже овде је неко други на власти
немамо комуникацију па ћемо раскинути, добио сам чврсту гаранцију да Влада неће раскинути уговор,
али имамо једну другу врсту проблема, а то је да Влада даје то све до момента док ми то некоме не
продамо. Ми смо један дио тога продали у међувремену а нисмо ништа уплатили Влади РС, успјећемо на
неки начин да у наредном периоду то договоримо са њима. Јуче сам на Савезу општина и градова РС који
има на дневном реду Закон о локалној самоуправи и добио одређену врсту упута о којој ћемо разговарати.
Нешто и лијепо а то је пројекат који је договорен и прије мене, ради се о изградњи артершког бунара у
Луговима за 73.056 КМ и очекујем наредних дана обавијест да је тај пројекат прошао. У међувремену смо
покренули са IFAID , кандидовали два битна пројекта а то је још један артершки бунар у Новом насељу
Ново село 2 вриједности 73.000 КМ и оно што је посебно битно а што већ дуже времена покушавамо да
ријешимо јесте асвалтирање пута Обудовац 2 – Пелагићево, ми смо са наше стране кандидовали, а с друге
стране ће и општина Пелагићево што даје значај и специфичну тежину самом кандидовању тог пројекта.
Упркос оваквој ситуацији каква јесте, мој правац дјеловања и иступања јесте да идемо у правцу да овакав
привредни амбијент на неки начин отргнемо из ове апатичности у којем се налази. С тим у вези са својим
сарадницима сам прије 15 дана имао разговор са првим инвеститором из Лознице који је заинтересован
да отвори овде погон за производњу ХТЗ опреме, а већ је имао од 1987 године у Лозници и запошљава 50
радника и извози у Њемачку.Они су спремни да запосле 30 до 40 радника и због тога и у Нацрту Буџета
предлажем један дио подстицаја и наравно обавезе банкарске гаранције за све што општина буде давала
у том дијелу. У другом наврату разговора са министром Ђокићем сам молио да у наредних неколико дана
сједнемо са тим инвеститором да се укључи и Влада РС и 21 децембра се усваја Буџет Владе РС и мислим
да ће он у том дјелу помоћи да разговарамо са инвеститором. Инвеститор је изразио писмо намјере када је
овде био у посјети. Шта је проблем, проблем је што 24.000 м2 продато простора и ја сам улазио у неке
приватне објекте да видим и да направим договор са тим људима . Ако ми неком ко долази неможемо дати
бесплатно пословни простор и ако неможемо дати нешто мало подстицаја, мислим да ипак има и ту
рјешења.Те ћу активности интензивирати послије празника. С друге стране је власник Бинга био овде и
заинтересован за локацију од 12.000 м2, јер би он по завршетку инвестиције запослио неких 10 радника, а
сада запошљава 23 радника. Ја сам изразио максималну спремност, интересовао се за локацију и наредних
дана ћемо им показати локацију и све што је са аспекта мене и мог кабинета ја сам само рекао имам један
захтјев а то је да што можеш више људи запослиш. С тим у вези заиста очекујем сарадњу Скупштине, све
остало јесте локално и дневно политичарење.
Предсједник Скупштине Ђуро Ивановић дао је усмену Информацију о активностима Начелника
општине између двије сједнице Скупштине општине на дискусију.
У дискусији су учешће узели: Предраг Маринковић,, Начелник општине, Мирко Лукић, Јадранка
Ђукић, Михајло Товирац, Саша Маслић, Крста Бајкановић, Милан Симић и Мара Лазић.
По проведеној дискусији Информација је дата на изјашњавање.

Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова УЗДРЖАН, што значи да
усмена Информација о активностима Начелника Општине између двије сједнице Скупштине
општине није прихваћена.
АД – 3. Нацрт Буџета општине Шамац за 2017. годину
Начелник општине Ђорђе Милићевић поднио је уводно образложење по Нацрту Буџета општине
Шамац за 2017. годину.
Он је истакао да непостојање привредне активности, слаба наплата и енормни раст задужења су
разлози што овај Буџет није капиталан и Буџет развоја, већ Буџет опстанка у 2017. години.Укупна
буџетска средства су 7 434 000 КМ и она су за 5% мања у односу на буџетска средства утврђена
Ребалансом за 2016. годину.Захтјеви буџетских корисника су били око 9 000 000 КМ али због ситуације
каква јесте покушало се гдје год се могло уштедити.
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Слободан Сјенчић, вршилац дужности начелника Одјељења за финансије, дао је образложење
Нацрта буџета Општине за 2017. годину у погледу ликвидности.Он је изразио забринутост шта ће бити у
првом кварталу 2017. године, јер је огромна разлика између оног што нам треба и оног колико можемо
очекивати прихода.При том је напоменуо да је обавеза до утврђивања Приједлога буџета буде утврђен
Дугорочни план отплате неизмирених обавеза из претходног периода.
Предсједник Скупштине дао је Нацрт буџета општине Шамац за 2017. годину на дискусију.
У дискусији учешће су узели: предсједник Скупштине Ђуро Ивановић, начелник Општине
Ђорђе Милићевић, потпредсједник Скупштине Крста Бајкановић, Благоје Симић, Маријан Туњић,
Велимир Андрић и Михајло Товирац.
По проведеној дискусији предсједавајући је ставио на изјашњавање нацрт Буџета општине
Шамац за 2017. годину.

Одборници су се изјаснили са 24 гласа ЗА (једногласно) и у предложеном
донијели слиједећи
закључак

тексту

1. Прихвата се Нацрт буџета општине Шамац за 2017. годину у износу од
7.434.000 КМи исти упућује на јавну расправу.
2. Јавна расправа ће се спровести у року од седам дана.
3. Нацрт буџета биће објављен на званичној интернет страници општине Шамац
www,opstinasamac.org.
3. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета општине
Шамац за 2017. годину.
4. Начелник општине утврдиће план одржавања јавне расправе и уз приједлог одлуке о усвајању
буџета, доставити извјештај о спроведеној јавној расправи.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

Након ове тачке дневног реда услиједила је пауза у трајању од 30 минута.
АД – 4. Приједлог одлуке о одборничком додатку и накнади за рад у радним
тијелима Скупштине општине Шамац
Предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић напоменуо је да је предлагач ове одлуке Клуб
одборника ДНС, који предлаже да одборничка накнада остане на истом нивоу, односно у износу од 400
КМ.Он је истакао да одборници актуелне скупштинске већине сматрају да је одборничка накнада већ
довољно девалвирана и да постоје други механизми ако се желе уштеде у Буџету.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић је истакао да , ако би се одборничка накнада смањила
само 100 КМ , уштеда у Буџету би била на годишњем нивоу од 46 000 КМ бруто.Такође је непоменуо да
се Нацртом буџета предлажу уштеде на свим нивоима, а не само на одборничкој накнади.
Велимир Андрић је изјавио да је став Клуба одборника НДП да одборничка накнада треба да
буде смањена и да не би требало да буде већа од 200 КМ, чиме би уштеда на годишњем нивоу била 92
000 КМ.
Мирко Лукић износи став Клуба одборника СДС, који сматра да износ одборничке накнаде не
треба да буде већи од 200 КМ, и да ће у том смислу дјеловати мандмански и то:
1. У члану 2. став 1. износ од 400 КМ да се замијени износом од 200 Км,, те на крају реченице
умјесто тачке да буде зарез и да слиједи текст: „под условом да се у току мјесеца одржи бар једна
сједница Скупштине општине.“
2. У члану 3. став 2. говори о оправданим разлозима изостанка са сједнице Скупштине општине и
наводи да су то болест одборника, члана уже породице или смрт члана уже породице, сматра да треба
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ставити зарез па додати текст: „службено одсуство због потреба комисије Скупштине општине или
одсуство одборника због неопходности послова које обавља.“
3. У члану 7. иза ријечи „ и у висини утврђеним“ треба брисати текст: „Уредбом о накнадама за
службена путовања у земљи иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 73/10)“ а умјесто истог додати текст: „позаконским актом Владе
Републике Српске који регулише област запослених у јавном сектору“
На крају је замолио да се каже колико износи просјечна нето плата.Одговор је био 816 КМ .
Михајло Товирац износи став независне странке др Михајло Товирац која подржава приједлог
одлуке, којим се предлаже да одборничка накнада износи 400 КМ.
Милан Симић сматра да одборничка накнада треба да остане 400 КМ и подржава приједлог
Мирка Лукића у вези са оправданим изостанцима.
Јово Недић износи став Клуба одборника ДНС који подржава Приједлог одлуке, односно да
одборничка накнада остане остане 400 КМ.
Љубиша Станишић сматра да је неодговорно према грађанима да одборничка накнада износи 400
КМ и да би смањењем одборничке накнаде на 200 КМ уштеда у Буџету била 92 000 КМ, која средства би
се могла усмјерити за професионализацију рада МЗ, у реални сектор привреде а првенствено за
пољопривреду.
Блаженка Максимовић, вршилац дужности секретара Скупштине Општине, наводи да према
Пословнику о раду Скупштине општине Шамац , амандмани се подносе писмено, могу се поднијети и
усмено у току сједнице али се морају издиктирати ради уноса у Записник, јер ће се гласати прво о
амандманима а онда о приједлогу одлуке.Затим је дала одређена појашњења везано за оправдана одсуства
одборника , као и приједлог за измјене у члану 3. за који сматра да је примједба на мјесту и истакла да
одборници имају иста права и обавезе везано за службена путовања и да тај дио права одборника би
могао бити регулисан актом Начелника Општине.На крају, замолила је одборника Мирка Лукића да
прецизно издиктира амандмане.
Мирко Лукић је издиктирао амандмане које је Клуб одборника СДС уложио на Приједлог
предметне одлуке, а који гласе:
Амандман бр. 1
1. У члану 2. став 1. износ од 400 КМ замјењује се износом од 200 КМ, на крају реченице
умјесто тачке ставља се зарез и слиједи текст: „под условом да се у току мјесеца одржи бар једна сједница
Скупштине општине.“
Амандман бр. 2
У члану 3. став 2. на крају текста умјесто тачке ставља се зарез и додаје текст „службено
одсуство по задатку Скупштине општине или одсуство одборника с обзиром на обавезу коју има кроз
посао који ради.“
Амандман бр. 3
У члану 7. иза ријечи „ и у висини утврђеним“ брише се текст: „Уредбом о накнадама за
службена путовања у земљи иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 73/10)“ а умјесто истог додаје се текст: „позаконским актом Владе
Републике Српске који регулише ово питање запослених у јавном сектору“
Предраг Маринковић подржава Приједлог одлуке којим се предлаже да одборничка
накнадаизноси 400 КМ, те у прилог томе навео разлоге због којих сматра да треба да остане на истом
нивоу.
По проведеној дискусији предсједавајући је ставио на изјашњавање уложене амандмане од
стране Клуба одборника СДС, како слиједи:
Амандман бр. 1.

Оборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
амандман бр. није прихваћен.
Амандман бр. 2.
7

Одборници су се изјаснили са 22 гласа ЗА и 2 гласа ПРОТИВ, што значи да је амандман
бр. 2 прихваћен.
Амандман бр. 3
Одборници су се изјаснили са 22 гласа ЗА и 2 гласа ПРОТИВ, што значи да је амандман бр. 3
прихваћен.
Предсједник Скупштине је ставио на изјашњавање Приједлог одлуке о одборничком додатку и
накнади за рад у радним тијелима Скупштине општине Шамац, заједно са већ прихваћеним амандманом
бр. 2. и амандманом бр. 3.

Са 14 гласова ЗА и 10 гласова ПРОТИВ донијета је Одлука о одборничком додатку и
накнади за рад у радним тијелима Скупштине општине Шамац, са ве4ћ прихваћеним амандманом
бр. 2. и амандманом бр. 3.
АД – 5. Приједлог одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуга
Везано за ову тачку дневног реда Начелник Општине је одборницима прије почетка рада
сједнице доставио у писаном облику своје мишљење и приједлог у вези цјеновника комуналних услуга
ЈП „Слободна зона“ Шамац. Мишљење начелника је да је потребно додатно вријеме како би усагласили
поједине дијелове цјеновника, поготово у оним дијеловима гдје су примјетна знатна одступања у односу
на цијене које су се примјењивале у претходном периоду.
Живан Којић, директор ЈП „Слободна зона“ дао је образложење по предложеном Цјеновнику
комунхалних услуга.
По датом образложењу од стране директора ЈП „Слободна зона“ отворена је дискусија у којој су
учешће узели: Начелник Општине, Милан Симић, Живан Којић, Мирко Лукић и Ђуро Ивановић.
Предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић је испред Клуба одборника Хрватске коалиције
ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 затражио паузу од 5 минута, након чега је и услиједила пауза у раду сједнице.

У наставку сједнице а послије дате паузе, Предраг Маринковић је изјавио да
предлагачи ове одлуке и одлуке под тачком 7.а то су клубови одборника СНСД-а, ДНС-а и
Хрватске коалиције ХДЗ-БиХ –ХДЗ 1990 договорили и повлаче приједлоге ових одлука.
АД – 6. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама

На претходној тачци дневног реда повучен је Приједлог ове одлуке.

AД – 7. Приједлог одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који
ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовања информисао одборнике
да се Комисија састала и на сједници од 12.12.текуће године утврдила Приједлог одлуке о делегирању
одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу
брака.
Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о делегирању
одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати
закључењу брака.
Овом одлуком делегирају се одборници Скупштине општине Шамац, који ће у својству службеног
лица присуствовати закључењу брака пред надлежним матичарем Општинске управе Општине Шамац,
како слиједи:
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1. За матично подручје Обудовац
- Мара Лазић
- Велимир Андрић
- Недељко Митровић
2. За матично подручје Доња Слатина
- Ружа Станишић
- Љубиша Станишић
- Милан Симић
3. За матично подручје Горња Слатина
- Јово Недић
- Предраг Недић
- Мирко Лукић
- Љубиша Станишић
4. За матично подручје Црквина
- Маријан Јовић
- Саша Маслић
- Драган Илинчић
- Симо Варадиновић
5. За матично подручје Тишина
- Анка Тутњевић
- Михајло Товирац
- Николина Шкрбић
- Брано Гајић
- Маријан Туњић
6. За матично подручје Шамац
- Мишо Дервенић
- Благоје Симић
- Предраг Маринковић
- Ведран Ђурђевић
- Јадранка Ђукић

АД – 8. Приједлог одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију
за пријем службеника у Општинској управи општине Шамац
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовања информиса
одборнике да се Комисија састала и на сједници од 12.12.текуће године, на основу приједлога политичких
странака, утврдила Приједлог одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију за пријем
службеника у Општинској управи општине Шамац.
Благоје Симић, испред Клуба одборника СДС, затражио је да се предложена листа допуни са
слиједећим кандидатима:
1. Лазар Ђекић
2. Раде Игњатовић
3. Борислав Јосиповић
Предсједавајући је ставио на изјашњавање приједлог Клуба одборника СДС да се на листу додају
и: Лазар Ђекић, Раде Игњатовић и Борислав Јосиповић.

Одборници су се изјаснили са 24 гласа ЗА (једногласно), што значи да је приједлог Клуба
одборника СДС за допуну листе прихваћен.
Потом је предсједавајући ставио на гласање Приједлог одлуке о утврђивању листе
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стручњака за именовање у Комисију за пријем службеника у Општинској управи општине Шамац са већ
прихваћеном допуном листе.

Одборници су се изјаснили са 24 гласа ЗА (једногласно) и донијели Одлуку о утврђивању
листе стручњака за именовање у Комисију за пријем службеника у Општинској управи општине
Шамац са већ прихваћеном допуном листе.
Овом Одлуком утврђује се листа стручњака за именовање у Комисију за пријем службеника у
Општинској управи Општине Шамац, како слиједи
1. Марко Курешевић
2. Саво Куршевић
3. Стево Товирац
4. Мара Ђокић
5. Јасна Маринковић
6. Бошко Баћић
7. Славица Јосић
8. Саја Гаврић
9. Стојан Маринковић
10. Свјетлана Галешић
11. Паво Братић
12. ЈуроКраиновић
13. Владо Дамјановић
14. Саша Божић
15. Тања Крстановић
16. Петар Петровић
17. Наташа Маринковић
18. Јелена Николић
19. Славица Митровић
20. Мирко Кајтез
21. Лазар Ђекић
22. Раде Игњатовић
23. Борислав Јосиповић

АД – 9. Извјештај о раду ЈПУ ''Радост'' Шамац за школску 2015/2016 годину
Уводно образложење дала је Вида Стајић, директор ЈПУ „Радост“ Шамац.Она је уједно дала
образложење по слиједећој тачци дневног реда а то је Програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за радну
2016/2017. годину.По датом образложењу предсједник Скупштине је ставио Извјештај на дискусију.
Након дискусије Мирка Лукића и образложења датог од стране Виде Стајић на његову дискусију,
те дискусије Маринковић Предрага, предсједник Скупштине дао је Извјештај на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) усвојен је Извјештај о раду ЈПУ „Радост“ Шамац за
школску 2015/2016. годину.
АД – 10.Годишњи програм рада ЈПУ ''Радост'' Шамац за радну 2016/2017. годину
Уводно образложење је дато у претходној тачци.Дискусије није било и Програм рада ЈПУ
„Радост“ Шамац за радну 2016/2017 годину дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) дата је сагласност на Годишњи програм рада ЈПУ ''Радост''
Шамац за радну 2016/2017. годину, број: 01-268/2016 од 14.09.2016.године.
АД - 11.Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних
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тијела у Скупштини општине Шамац
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовања информисао
одборнике да се Комисија састала и на сједници од 12.12.текуће године, на основу приједлога политичких
странака, утврдила Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних
тијела у Скупштини општине Шамац.
Овим Рјешењем за предсједнике и чланове сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
изабрани су:
- Комисија за статут и прописе
1. Мирко Лукић, предсједник
2. Ведран Ђурђевић, члан
3. др Михајло Товирац, члан
4. Здравко Вучићевић, члан
5. Мирко Кајтез, члан
-

Комисија за буџет и финансије
1. Предраг Недић, предсједник
2. Јадранка Ђукић, члан
3. др Благоје Симић, члан
4. Бранка Дамјановић, члан
5. Слађана Мишић, члан

-

Комисија за награде и признања
1, Крста Бајкановић, предсједник
2. Брано Гајић, члан
3. Анка Тутњевић, члан

-

Комисија за мјесне заједнице
1. Мара Лазић, предсједник
2. Јово Недић, члан
3. Симо Варадиновић, члан
4. Драган Митровић, члан
5. Хрвоје Шимовић, члан

-

Комисија за равноправност полова
1. Николина Шкрбић, предсједник
2. Саша Маслић, члан
3. Бранка Дамјановић, члан

-

Комисија за спровођење Кодекса понашања
1. Ведран Ђурђевић, предсједник
2. Љубиша Станишић, члан
3. Маријан Туњић, члан
4. Свјетлана Божановић, члан
5. Радо Игњатовић, члан
Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке
1. Велимир Андрић, предсједник
2. Предраг Маринковић, члан
3. Шиканић Дејан, члан

-

-

Одбор за регионалну и међународну сарадњу
1. Милан Симић, предсједник
2. Маријан Јовић, члан
3. Саша Маслић, члан
4. Срђан Настић, члан
5. Игњат Воћкић, члан

-

Савјет за омладину и спорт
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1.
2.
3.
4.
5.

Саша Маслић, предсједник
Недељко Митровић, члан
Мишо Дервенић, члан
Драгомир Симић, члан
Борислав Јосиповић, члан

-

Савјет за културу
1. Предраг Маринковић, предсједник
2. Недељко Митровић, члан
3. Мара Лазић, члан
4. Јелена Николић, члан
5. Коса Митровић, члан

-

Савјет за здравство, породицу, борачка и социјална питања
1. др Драган Илинчић, предсједник
2. Ружа Станишић, члан
3. Ђуро Ивановић, члан
4. Петар Петровић, члан
5. др Јован Живковић, члан

б) Приједлог рјешења о утврђивању престанка мандата предсједника Одбора
за жалбе Општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисје за избор и именовања, упознао
присутне да је Ведран Ђурђевић поднио оставку на обављање дужности предсједника Одбора за жалбе,
због неспојивости обављања ове дужности и дужности одборника Скупштине општине Шамац.Сходно
томе, Комисија је на сједници од 12.12. текуће године утврдила Приједлог рјешења о утврђивању
престанка мандата предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац.
Предсједавајући је Приједлог рјешења ставио на гласање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење о утврђивању
престанка мандата предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац.
Овим Рјешењем утврђује се престанак мандата предсједника Одбора за жалбе општине Шамац
Ведрана Ђурђевић, прије истека времена на које је именован, због подношења неопозиве оставке.
Престанак мандата, именованом из тачке 1., утврђује се са даном 08.11.2016. године

в) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за
жалбе Општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања,информисао да је
Комисија на сједници од 12.12. текуће године размотрила једини пристигли приједлог за именовање в.д.
предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац, који је упутио СНСД Милорад Додик. Сходно томе,
Комисија је утврдила Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе
Општине Шамац, којим предлаже да се Анђа Ђурђевић из Шамца именује за вршиоца дужности Одбора
за жалбе.
Након дискусије одборника Велимира Андрића и Мирка Лукића, Приједлог рјешења дат је на
изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА и 9 УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење о
именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац.
Овим Рјешењем Анђа Ђурђевић, адвокат из Шамца, именује се за вршиоца дужности
предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац, почевши од 16.12.2016. године, на период до
окончања законом прописаног поступка именовања, а најдуже на период до 90 дана.
г) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности директора ЈЗУ ''Дом здравља''
Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао је да је
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Комисија на сједници од 12.12. текуће године размотрила писмену оставку др Драгана Илинчића на
дужност директора ЈЗУ Дом здравља Шамац и , сходно томе утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу
дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Прије изјашњавања по Приједлогу рјешења, присутнима се обратио др Драган Илничић и
захвалио се на доброј сарадњи коју је имао са претходним сазивом Скупштине општине.
Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА и 9 гласова УЗДРЖАН у предложеном тескту донијето је Рјешење о
разрјешењу дужности директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Овим Рјешењем др Драган Илинчић, разрјешава се дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац са 16.12.016. године, прије истека времена на које је
именован, због подношења оставке.
д) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈЗУ ''Дом здравља'' Шамац
Предсједник Комисије за избор и именовања упознао је да су Комисији за избор и именовање
достављена два приједлога кандидата за именовање в.д. директора ЈЗУ Дом здрвља Шамац и то кандидат
др Михајло Товирац, специјалиста гинекологије и акушерства којег су предложили Клубови одборника
СНСД, Хрватска коалиција ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 и Независна странка др Михајло Товирац и кандидат др
Јован Живковић, специјалиста епидемиологије којег су предложили Клубови одборника СДС,НДП и
одборник Социјалистичке партије. На сједници одржаној дана12.12.2016. године, након разматрања
достављених приједлога Комисија је утврдила да оба кандидата испуњавају законом прописане опште и
посебне услове за именовање, те сходно томе закључила да упути оба приједлога Скупштини општине на
изјашњавање.На сједници Скупштине општине овлаштени предлагач је повукао првобитан приједлог
кандидата др Јована Живковић за в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, те умјесто истог као кандидата
предложио др Благоја Симић.Комисија и у овом случају утврдила да оба кандидата испуњавају законом
прописане опште и посебне услове, те сходно томе оба приједлога упућује Скупштини на изјашњавање.
Након дискусије Мирка Лукића, Ведрана Ђурђевића и Драгана Илинчића , предсједник
Скупштине је констатовао да су пред Скупштином два приједлога кандидата за именовање в.д.
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, те је прво ставио на изјашњавање приједлог Клуба одборника СНСД,
Клуба одборника ДНС , Клуба одборника Хрватске коалиције ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 и Независне странке
др Михајло Товирац који предлажу др Михајла Товирца за именовање на ову дужност.

За приједлог да се др Михајло Товирац именује за в.д. директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац гласало је 14 одборника а 9 одборника је било УЗДРЖАНО, што значи да је приједлог
добио већину гласова и да је за вршиоца дужности ЈЗУ Дом здравља Шамац именован др
Михајло Товираc, почев од 17.12.2016. године, на период од 60 (шездесет) дана, а најдуже до
окончања поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања директора установе.
С обзиром да је први приједлог добио потребну већину гласова , није било потребе за
изјашњавањем по другом приједлогу да се др Благоје Симић именује за в.д. директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац.
АД – 12. Актуелни час
I Ведран Ђурђевић, одборник СНСД Милорад Додик, изнио је слиједеће:
1. Од групе мјештана МЗ Писари замољен је да пренесе њихов приједлог да се на улазу у МЗ
Писари, код Бензинске пумпе „Ада“ и Ресторана „Лав“ ставе три металне табле са ознакама те мјесне
заједнице.
2. Предлаже да се због уштеда у Буџету више не служи флаширана вода, јер је то један одраз
луксуза.
3. Везано за примједбу одборника Мирка Лукића под тачком 9. када је у питању писање
„Швицарски црвени крст“, замолио је одборнике да ако се већ инсистира на српском језику да се не
користе ријечи као „урадито, направито, зарадито и сл. „ јер њих српски језик непознаје.
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4. Када су у питању дискусије на данашњој сједници по материјалима који се односе на ЈП
„Слободна зона“, конкретно када се ради о закључењу уговора, истиче да је уговор могао бири закључен
ако га странке потпишу и пристану на његово закључење, те да се овдје ради о недостатку воље и
замолио да се убудуће према сваком општинском предузећу поступа очински.
Начелник општине Ђорђе Милићевић је везано за дискусију одборника Ведрана Ђурђевића
укратко одговорио:
1. Да ће око иницијативе за постављање натписа мјесних заједница разговарати са
предсједницима мјесних заједница;
2. Када је ријеч о води, сматра да се могло интервенисати и у претходном периоду, али да ће
видјети шта ће по том питању одлучити;
4. На крају је истакао да на тачци Актуелни час очекује да се постављају питања а не да се
развија дискусија

II Саша Маслић, одборник СНСД Милорад Додик, изјавио је да је од групе грађана замољен
да постави слиједеће одборничко питање:
„Да ли је могуће да дио пута од дискотеке Делта па до гробља у Црквини буде освијетљен?“
Начелник Општине је рекао да ће тај проблем бити ријешен

III Клуб одборника Српске демократске странке доставио је одборничка питања у писаном
облику како слиједи:
„Молимо Вас да , У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ, доставите одговоре на следећа одборничка питања:
1. Списак запослених радника у Општини Шамац по Уговору о дјелу и јавним предузећима
општине Шамац?
2. Списак лица која су добијала новчану помоћ у износу од 150,00 КМ и веће износе?“

IV Ђуро Ивановић, предсједник Клуба одборника Хрватеске коалиције ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990,
поставио је слиједеће питање:
„Да ли постоји листа приоритета када су у питању плаћања из Буџета, а посебно грант који се
односи на повратак?“
На ово одборничко питање усмено је одговорио начелник Општине Ђорђе Милићевић.

V Предраг Маринковић изнио је приједлог и сугестију да се у дворишту зграде Општинске
управе постави један контејнер за одлагање папира.
VI Недељко Митровић замолио да се поведе рачуна о замјени сијалица уличне расвјете када
прегоре, јер има лица која плаћају уличну расвјету а исту немају јер је сијалица прегорила.
Сједница је завршила са радом у 15,35 часова.

ВД СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић,дипл.прав.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ђуро Ивановић

Записник водила
Зденка Нијемчевић
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