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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА VIII СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 31.05.2017. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-8/17 од 24.05.2017. 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 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

+ 1.од тачке

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

+

19

РУЖА СТАНИШИЋ

Демократски народни савез

+

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

+

Социјалистичка партија

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+ од 4. тачке

Поред одборника сједници присуствују: Ђорђе Милићевић, начелник Опптине Шамац,Ђуро
Ивановић замјеник начелника Општине, Блаженка Максимовић, секретар Скупштине Општине,
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, 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, Јасна Маринковић, в.д. директора ЈУ Туристичка организација
Шамац, Маријана Дујковић, в.д. директора ЈПУ „Радост“ Шамац, Слободан Миловановић, старјешина
Територијалне ватрогасне јединице Шамац, представници ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинарство

и екологију Републике Српске“ Бања Лука : Драгица Хрнић, Милка Мијатовић, Жељко Росић и
Милана Радујковић.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Мира Лујић,
новинар РТРС – Дописништво Шамац, Ангелина Васовић- Милкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, 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 присуствују 22 одборника ( није
присутан Мирко Лукић и Михајло Товирац), 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 VIII
редовну сједницу Скупштине.
Приједлога није било и предсједница Скупштине ставила је на гласање Приједлог дневног реда.

Са 22 гласа ЗА усвојен је слиједећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Извод из записника са VII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
3. Приједлог Статута општине Шамац
4. Приједлог одлуке о доношењу Просторног плана општине Шамац 2013-2033. год.
5. Приједлог одлуке о покрићу дефицита по годишњем извјештају о извршењу буџета
општине Шамац за 2016. годину
6. Приједлог одлуке о организовању и усклађивању пословања ЈУ Народна библиотека
Шамац
7. Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење ЈУ Центар за социјални
рад Шамац
8. Приједлог рјешења о признавању права својинe на бившем кметском селишту
9. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2016. години са годишњим
обрачуном
10. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2017. годину
11. Извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2016. години са годишњим
обрачуном
12. План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2017. годину са финансијским
планом
13. Финансијски извјештај за период 01.01.2016-31.12.2016. године ЈПУ ''Радост'' Шамац
14. Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичка организација Шамац за 2017. годину
15. Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2016. годину са планом
рада за 2017. годину
16. Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе ''Никола Тесла'' на крају првог
полугодишта за школску 2016/2017 годину
17. Извјештај о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период 01.0131.12.2016. године
18. Актуелни час
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АД – 1. Извод из записника са VII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Од ове тачке сједници присуствује и одборник Мирко Лукић.
Предсједница Скупштине је упитала да ли има примједби на Извод из записника са VII редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 28.04.2017. године, а пошто није било, Извод је стављен на
изјашњавање.

Са 23 гласa ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са VII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 28.04.2017. године, без примједби.
АД – 2. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
Начелник Општине Ђорђе Милићевић је поднио усмену информацију и истакао слиједеће:
-

Ступио је на снагу нови Правилник о подстицајима у привреди, који стимулише свако радно
мјесто у занатским, производним и услужним дјеклатностима, а поред тога и набавку нове
опреме.Правилник је објављен у „Службеном гласнику“ и ступио је на снагу.

-

Такође је формиран Савјет за привреду и одржана прва - конститутивна сједница, на којој су
донијети одређени закључци а то је да Општинска управа у наредном периоду сагледа
политику наплате општинске комуналне таксе на подручју општине Шамац и да сагледа
расположиве пословне просторе на подручју општине Шамац, укључујући и пословне
просторе у приватном власништву.

-

Надлежне службе Општинске управе су евидентирале све објекте у власништву Општине,
слободне грађевинске површине као и објекте у власништву приватних лица који су спремни
да их продају или дају у закуп потенцијалним инвеститорима.Такође је урађен и одштампан
Водич за инвеститоре.

-

На иницијативу Општине Шамац, држан је састанак са министром пољопривреде,
водопривреде и шумарства г-дином Мирјанићом а тиче се новог Правилника који је био
ступио на снагу али послије тог састанка он више није на снази већ је на снази стари
Правилник.Главне теме састанка су увођење реда у експлоатацију шљунка на подручју
општине Шамац и наплата концесионе накнаде.Договорено је и већ је упућен допис Пореској
управи и у наредним данима имат ћемо информацију и знати шта можемо очекивати када је у
питању побољшање наплате концесионе накнаде.У сарадњи са Полицијском станицом
Шамац, са управом Полиције у Бијељини и нашим општинским инспекторима
и
водопривредног инспектора у протеклих мјесец дана апсолутно су
интензивиране
активности на потезу р. Саве и р. Босне, у смислу провјере свих оних који имају дозволе за
експлоатацију шљунка.

-

У току су радови на поправци хоризонталне сигнализације (фарбање) на подручју Општине
Шамац, као и радови на крпажи ударних рупа на путевима и улицама на подручју Општине
Шамац.

-

Потписан је Споразум о суфинансирању рада и активности Удружења грађана за помоћ
лицима са посебним потребама.Према овом Споразуму Удружење има обавезу да организује
рад стручних лица дефектолога и психолога са дјецом са посебним потребама, два пута
седмично у просторијама Центра за социјални рад, у трајању од по два сата .Из Буџета
Општине ће се за ову намјену мјесечно издвајати 400,00 КМ.

-

Служба за друштвене дјелатности је припремила и начелник општине је донио Правилник о
расподјели средстава за подршку пронаталитетној политици општине Шамац.Општина је и
до сада имала Правилник којим се подстиче рађање првог, другог, трећег и четвртог дјетета, а
новина је то што ће се дати подршка лијечењу стерилитета на подручју Општине, тако што
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-

ће се расписати јавни позив за додјелу средстава брачним паровима за суфинансирање
трошкова лијечења стерилитета, и то за два брачна пара по 2.500 КМ.

-

У овом периоду Начелник Општине је посјетио наше људе у дијаспори тј. Удружење
слатинаца у Швајцарској.Крајем мјесеца јуна организоват ће се дани дијаспоре, за све наше
људе који се налазе у иностранству.

-

За сутра је заказан састанак у Министарству финансија са министром Тегелтијом на тему
реструктуирања постојећег дијела дуга општине Шамац, јер су веома велике доспјеле и
очекиване недоспјеле обавезе Општине.Менаџмент Општине је у сталној комуникацији са
представницима комерцијалних банака и Развојне банке и начелник се нада да ћемо у овој
години имати рјешење за ову врсту проблема.

-

Почетком маја начелник Општине био је у посјети у Савјету министара БиХ, односно са
министром Шаровићом разговарао о могућностима унапређења рада Царинске испоставе , а
такође је разговарао и са представницима Ветеринарске канцеларије БиХ.У Фонду за
повратак БиХ Министарству за људска права и избјеглице договорено је да ће ове године
бити јавни позив за инфраструктурну подршку повратничким и избјегличким насељима и
обећано је да ће Општина Шамац моћи да конкурише бар на два пројекта вриједности 70.000
до 80.000 КМ.У Министарству цивилних послова је договорено да Министарство помогне
једном дијелу удружења из области културе и спорта на подручју општине Шамац.

-

Јуче је у Шамцу био министар правде г-дин Касиповић и том приликом је потписан
Споразум о сарадњи и преузимању обавеза за почетак рада Одјељења суда у Шамцу.У овом
одјељењу ће моћи своја права остваривати и грађани сусједних општина Пелагићево и Доњи
Жабар.Према овом Споразуму, од 01.07. текуће године почиње са радом писарница, а од
15.08. почињу са радом судије тј. почињу суђења три дана седмично тј.у дане уторак, сриједа
и четвртак.Начелник је истакао да се воде разговори да се од почетка идуће године обезбједи
рад сваког радног дана радника у писарници.

Са 23 гласа ЗА гласова прихваћена је Информација о активностима начелника
Општине између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац , коју је начелник Општине
усмено поднио.
АД – 3. Приједлог Статута општине Шамац
Начелник Општине Ђорђе Милићевић дао је уводне напомене везано за приједлог Статута
општине Шамац.
Дискусије није било и
Приједлог Статута општине Шамац стављен је на
изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао Недељко Митровић.
Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијет је Статут општине Шамац.

АД – 4. Приједлог одлуке о доношењу Просторног плана општине Шамац 2013-2033. год
У току ове тачке стигао је одборник Михајло Товирац.
Уводне напомене дала је Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Носилац израде Просторног плана општине Шамац 2013-2033 је ЈУ „Институт за урбанизам,

грађевинарство и екологију Републике Српске“ Бања Лука.Уводно образложење испред носиоца
израде дала је г-ђа Драгица Хрнић.Графички дио Приједлога просторног плана презентовала је
Милана Радујковић.
Дискусије није било и
присуствовао Саша Маслић.

Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.Изјашњавању није
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Са 23 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о доношењу Просторног
плана општине Шамац 2013-2033.

АД – 5. Приједлог одлуке о покрићу дефицита по Годишњем извјештају о извршењу
буџета општине Шамац за 2016. годину
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за финансије Слободан Сјенчић.
Дискусије није било и Приједлог одлуке је стављен на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН у предложеном тексту донијета је Одлука о
покрићу дефицита по Годишњем извјештају о извршењу буџета општине Шамац за 2016. Годину.
АД –6. Приједлог одлуке о организовању и усклађивању пословања ЈУ Народна
библиотека Шамац
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА, у предложеном тексту донијета је Одлука о организовању и
усклађивању пословања ЈУ Народна библиотека Шамац.
АД – 7. Приједлог одлуке о додјели пословног простора на коришћење ЈУ Центар за
социјални рад Шамац
Уводно образложење дао је Светозар Евђић, начелник Одјељења за привреду.При том је навео
да је у члану 1. дошло до техничке грешке , због чега предлагач улаже амандман на Приједлог одлуке ,
који гласи:
„ У Приједлогу одлуке о додјели простора на коришћење ЈУ „Центар за социјални рад Шамац“ у
члану 1. Ријечи „површине 191 m2“ замјењују се ријечима „површине 394,32 m2 „.
Амандман је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА прихваћен је амандман уложен од стране предлагача одлуке.
Предсједница Скупштине је ставила на изјашњавање Приједлог одлуке заједно са већ
прихваћениум амандманом.

Са 24 гласа ЗА донијета је Одлука о додјели пословног простора на коришћење ЈУ
Центар за социјални рад Шамац у предложеном тексту и са већ прихваћеним амандманом.
АД – 8. Приједлог рјешења о признавању права својинe на бившем кметском селишту
признавању права својинe на бившем кметском селишту

Блаженка Максимовић, секретар Скупштине општине, дала је уводно образложење.
Дискусије није и Приједлог одлуке је дат на изјашњавање. Због сукоба интереса одборник Мирко
Лукић није гласао по овој тачци дневног реда.

Са 23 гласа ЗА у предложеном тексту донијето је Рјешење о признавању права својинe
на бившем кметском селишту.
АД – 9. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2016. години
са годишњим обрачуном
Уводно образложење дала је Анка Тутњевић, в.д. директор ЈУ Центар за социјални рад
Шамац.Након краће дискусије Драгана Илиничић, Извјештај је стављен на изјашњавање.
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Одборница Анка Тутњевић није се изјашњавала по материјалу за ову тачку дневног реда.

Са 23 гласа ЗА усвојен је Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у
2016. години са годишњим обрачуном.
АД – 10. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2017.
годину
Уводно образложење дала је Анка Тутњевић, в.д. директор ЈУ Центар за социјални рад
Шамац.Дискусије није било и Програм рада је стављен на изјашњавање.Одборница Анка Тутњевић

није се изјашњавала по материјалу за ову тачку дневног реда.
Са 23 гласа ЗА дата је сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за
социјални рад Шамац за 2017. годину.

АД – 11. Извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2016. години са
годишњим обрачуном
Уводно образложење дао је Благоје Симић, директор ЈЗУ Дом здравља Шамац. Након
краће дискусије одборника Драгана Илинчић, Извјештај је дат на изјашњавање. Одборник Благоје Симић
није се изјашњавао по материјалу за ову тачку дневног реда.

Са 23 гласа ЗА усвојен је Извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у
2016. години са годишњим обрачуном.
АД – 12. План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2017. годину са
Финансијским планом
Уводно образложење дао је Благоје Симић, директор ЈЗУ Дом здравља Шамац.Дискусије
није било и Извјештај је дат на изјашњавање. Одборник Благоје Симић није се изјашњавао по материјалу
за ову тачку дневног реда.

Са 23 гласа ЗА дата је сагласност на План рада и пословања ЈЗУ Дом здравља Шамац
за 2017. годину са Финансијским планом.
АД – 13. Финансијски извјештај за период 01.01.2016-31.12.2016. године ЈПУ ''Радост''
Шамац
Уводно образложење дала је Маријана Дујковић, в.д. директор ЈПУ „Радост“ Шамац.Дискусије
није било и Финансијски извјештај ЈПУ „Радост“! Шамац за 2016. годину стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА усвојен је Финансијски извјештај ЈПУ „Радост“ Шамац за период
01.01.2016.-31.12.2016.године.
АД – 14. Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичка организација Шамац за 2017.
годину

Уводно образложење дала је Јасна Маринковић, в.д. директор ЈУ Туристичка
организација Шамац.Дискусије није било и Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичка
организација Шамац стављен је на изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА дата је сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичка
организација за 2017. Годину.
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АД – 15. Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2016. годину са
планом рада за 2017. годину
Уводно образложење дао је Слободан Миловановић , старјешина Територијалне ватрогасне
јединице Шамац.
Дискусије није било и Извјештај је стављен на изјашњавање.Изјашњавању нису били присутни
Мирко Лукић и Предраг Маринковић.

Са 18 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 2 гласа УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о раду
Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2016. годину са Планом рада за 2017. годину.
АД – 16. Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе ''Никола Тесла''
на крају првог полугодишта за школску 2016/2017 годину
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.
Након
краће дискусије одборника Драгана Илинчић,
изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао одборник Мирко Лукић.

Извјештај

је

стављен

на

Са 23 гласа ЗА усојен је Извјештај успјеху и владању ученика Средње школе ''Никола
Тесла'' на крају првог полугодишта за школску 2016/2017 годину.

АД – 17. Извјештај о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период
01.01-31.12.2016. године
Уводно образложење дала је Лепа Тривић, начелник Одјељења за општу управу.
Дискусије није било и Извјештај је стављен на изјашњавање.Изјашњавању није био присутан
Мирко Лукић.

Са 23 гласа ЗА усвојен је Извјештај о стању рјешавања управних предмета и аката
пословања за период 01.01-31.12.2016. године.

АД – 18. Актуелни час
Недељко Митровић поставио је питање везано за чишћење канала уз дио пута БаткушаБрвник. Начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Ведрана Михаљчић
одговорила је да то већ урађено.

Сједница је завршила са радом у 11,00 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.

Записник водила
Зденка Нијемчевић
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