РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-3/17
Датум, 28.02.2017. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ПЕТЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 28.02. 2017. ГОДИНЕ
У САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-3/17 од 20.02.2017. године.
Сједницу је сазвао 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 22 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

О до 6.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

ПРЕДРАГ НЕДИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИШО ДЕРВЕНИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Демократски народни савез

О

18

ЈОВО НЕДИЋ

Демократски народни савез

+

19

РУЖА СТАНИШИЋ

Демократски народни савез

+

20

НЕДЕЉКО МИТРОВИЋ

Демократски народни савез

+

21

МАРИЈАН ЈОВИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

22

МАРИЈАН ТУЊИЋ

Хрватска коалиција – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990

+

23

ЈАДРАНКА ЂУКИЋ

Социјалистичка партија

+

24

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

Поред одборника сједници присуствују: Ђуро Ивановић замјеник Начелника Општине,
Блаженка Максимовић, вршилац дужности секретара Скупштине Општине, Слободан Сјенчић, вршилац
дужности начелника Одјељења за финансије, Лепа Тривић, вршилац дужности начелника Одјељења за
општу управу, Ведрана Михаљчић, савјетник начелника Општине за послове просторног уређења и
стамбено-комуналне послове, Светозар Евђић, савјетник начелника Општине за област локално
економског развоја и планирања,Миленко Бузаџија- представник OSC-a Канцеларија Брчко, Бобан
Илинчић, командир Полицијске станице Шамац, Јован Поповић, општински тржишни инспектор.
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 (одсуство
правдао Крста Бајкановић који је јавио да је на боловању, и Мирко Лукић, који је јавио да ће због
службених обавеза 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 је прочитала дневни ред предложен у Сазивнику за V редовну
сједницу Скупштине. Пошто је прочитала дневни ред, предсједница Скупштине је предложила да се тачка
2. Информација о активностима Начелника општине између двије сједнице Скупштине општине Шамац
скине с дневног реда данашње сједнице, с обзиром да Начелник Општине због болести не присуствује
сједници.Потом је упитала да ли има још приједлога за измјену и допуну дневног реда по Сазивнику.
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, предложио допуну
дневнг реда, односно да се тачка 16. Избор и именовање допуни са двије подтачке и то:
- Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине
Шамац и
- Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине
Шамац.
Приједлога више није било и предсједница Скупштине ставила је на гласање приједлог да се
тачка 2. Информација о активностима Начелника општине између двије сједнице Скупштине општине
Шамац скине с дневног реда.

Са 22 гласа ЗА прихваћен је приједлог да се тачка 2. дневног реда предложеног у
Сазивнику за V сједницу скине с дневног реда.
Потом је предсједница Скупштине ставила на гласање приједлог Комисије за избор и
именовање за допуну тачке 16. Избор и именовање са двије нове подтачке које се односе на разрјешење и
именовање в.д. предсједника Одбора за жалбе општине Шамац.

Са 22 гласа ЗА прихваћен је приједлог за допуну тачке 16. Избор и именовање са
подтачкама:
- Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине
Шамац и
- Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине
Шамац.
Предсједница Скупштине ставила је на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеним измјенама и допунама.

Одборници су са 22 гласа ЗА усвојили слиједећи
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ДНЕВНИ РЕД
1. Извод из записника са IV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора РС о ревизији
консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01.31.12.2015. године број пб 061-16 од 25.11.2016. године
3. Приједлог одлуке о усвајању Акционог плана по Извјештају Главне службе о
ревизији финансијског извјештаја Општине Шамац за 2015. годину
4. Приједлог програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних
путева и улица на територији општине Шамац за 2017. годину
5. Приједлог програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње
на подручју општине Шамац у 2017. години
6. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана
Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
7. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању услова и
критеријума за коначна именовања на позиције у регулисане органе општине
Шамац
8. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2016. години,
са посебним освртом на стање криминалитета у другој половини 2016. године
9. Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње на подручју општине Шамац у 2016. години
10. Информација о реализацији Програма одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2016. години
11. Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде
јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и
наплати средстава за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2016. години
12. Информација о наплати локалних прихода Општине Шамац у 2016. години
13. Информација о раду општинских инспекција у 2016. години
14. Информација о раду Комуналне полиције у 2016. години
15. Избор и именовање
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању секретара Скупштине општине Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
г) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије
д) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
ђ) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за општу управу
е) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове
ж) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду
з) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за друштвене дјелатности
и) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за локални економски развој,
пољопривреду и село
ј) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе
општине Шамац
к) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе
општине Шамац
- ПОЛАГАЊЕ СВЕЧАНЕ ЗАКЛЕТВЕ
16. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са IV сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала да ли има примједби на Извод из записника са IV редовне

3

сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 31.01.2017. године, а пошто није било, Извод је стављен на
изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са IV редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 31.01.2017. године, без примједби.
АД – 2. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора РС о ревизији консолидованих
финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01. – 31.12.2015. број pb 061-16 од 25.11.2016.
године
Предраг Недић, предсједник комисије за буџет и финансије, изнио је мишљење Комисије по
разматрању приједлога аката за ову сједницу, из њенe надлежности.
Слободан Сјенчић, в.д. начелника Одјељења за финансије, дао је уводно образложење,
напоменувши да су одборници Извјештај добили на CD-u. Главна служба за ревизју је о консолидованим
финансијским извјештајима Општине Шамац дала „мишљење са резервом“.Мишљење о усклађености
пословања је такође „мишљење са резервом“, а примједбе се углавном односе на јавне набавке.Дато је
укупно 16 препорука, на основу којих је урађен приједлог акционог плана за отклањање неправилности
по Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
У проведеној дискусији, у којој су учешће узели: Предраг Маринковић,Милан Симић, Велимир
Андрић, Љубиша Станишић, Ведран Ђурђевић,Јадранка Ђукић, Михајло Товирац, Недељко Митровић и
Благоје Симић, већина дискутаната је изнијела мишљење да је извјештај такав какав је и да га треба
прихватити.
Дискусије више није било и приједлог закључка о усвајању Извјештаја Главне службе за
ревизију јавног сектора РС о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за
период 01.01. – 31.12.2015. број pb 061-16 од 25.11.2016. године дат је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) усвојен је Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора
Републике Српске о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за период 01.01.31.12.2015.године број pb 061-16 од 25.11.2016. године.
АД – 3. Приједлог одлуке о усвајању Акционог плана по Извјештају Главне службе о
ревизији финансијског извјештаја Општине Шамац за 2015. годину
Уводно образложење по Приједлогу одлуке дао је Слободан Сјенчић, в.д. начелника Одјељења за
финансије.Дискусије није било и Приједлог одлуке је стављен на изјашњавање.Изјашњавању није био
присутан Велимир Андрић.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о усвајању
Акционог плана по Извјештају Главне службе о ревизији финансијског извјештаја општине
Шамац за 2015.годину
АД – 4. Приједлог програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних
путева и улица на територији општине Шамац за 2017. годину
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић, савјетник Начелника Општине.Том приликом
је навела да су се у материјалу поткрале техничке грешке и то у табели 2 Насипање макадамских путних
праваца, у којој у тачци 1.1. у колони укупно КМ, умјесто износа 3.000,00 треба да стоји износ 2.750 и
износ УКУПНО умјесто „26.870,00“ треба да стоји износ „26.620,00“.С тим у вези, у табели
РЕКАПИТУЛАЦИЈА укупан износ за одржавање путних праваца умјесто „26.870,00“ треба да стоји
износ „ 26.620,00“, због чега се мијења и крајњи износ укупно, те умјесто „252.620,00“ треба да стоји
„252.370,00“
У проведеној дискусији у којој су учествовали: Велимир Андрић, Мара Лазић, Предраг
Маринковић, Недељко Митровић и Саша Маслић, дата је сугестија да убудуће предсједници савјета
мјесних заједница буду обавјијештени или од стране извођача или од стране лица које врши надзор, о
датуму и времену насипања шљунком путева у њиховој мјесној заједници, како би лично присуствовали
насипању.Такође су дате сугестије да се, уколико остане средстава за насипање путева шљунком, наспе
макадамски – њивски пут у Г. Слатини (Љ. Станишић) , пут од Баткуше до Брвника (Н.Митровић) и у
Црквини улаз у Михаљчића крај (С. Маслић).
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Ведрана Михаљчић је везано за дате сугестије одговорила да ће се све то радити договорно али
да је сада приоритет оно што је предложено у Програму.
Дискусије више није било и Приједлог програма стављен је на изјашњавање.Изјашњавању није
присуствовао Михајло Товирац.

Са 21 гласом ЗА (једногласно) донијет је Програм одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац за 2017.
годину, са исправком техничих грешака и то:
- у табели 2 Насипање макадамских путних праваца, у којој у тачци 1.1. у колони укупно
КМ, умјесто износа 3.000,00 треба да стоји износ 2.750 и износ Укупно умјесто „26.870,00“
треба да стоји износ „26.620,00“.
- у табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА укупан износ за одржавање путних праваца умјесто
„26.870,00“ треба да стоји износ „ 26.620,00“, због чега се мијења и крајњи износ укупно, те
умјесто „252.620,00“ треба да стоји „252.370,00“
АД – 5. Приједлог програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на
подручју општине Шамац у 2017. години
Уводно образложење дала је Ведрана Ђурђевић, која је при том истакла да су се у материјалу
поткрале техничке грешке у табели 4 у тачци 4.2.2. – Одржавање макадамских путева у мјесним
заједницама , гдје у колони Начин финансирања – Буџет треба умјесто износа «33.560,00» да стоји износ
«33.460,00», а такође и у колони укупно у истој тачци треба умјесто износа «33.560,00» да стоји износ
«33.460,00».У истој табели код УКУПНО ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ износ у колони Буџет
треба умјсто « 120.878,61» да стоји «120.778,61», а у колони Укупно умјесто износа «271.027,21» треба да
стоји износ «269.927,21».Сходно овим измјенама и у табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА у тачци 4. Одржавање
јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима у колони Буџет умјесто износа «120.878,61» треба
да стоји «120.778,61» а у колони Укупно умјесто износа «271.027,21» треба да стоји «269.927,21».У истој
табели рекапитулације, крајњи износ УКУПНО треба да умјесто «428.778,61» да стоји «575.927,21»
У дискусији су учествовали: Милан Симић, Велимир Андрић, Ведран Ђурђевић и Мара Лазић.
По проведеној дискусији предсједница Скупштине ставила је Информацију на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) донијет је Програм обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње на подручју општине Шамац у 2017. години, са исправком техничких
грешака у Приједлогу програма и то:
- у табели 4 у тачци 4.2.2. – Одржавање макадамских путева у мјесним заједницама , гдје
у колони Начин финансирања – Буџет треба умјесто износа «33.560,00» да стоји износ
«33.460,00», а такође и у колони укупно у истој тачци треба умјесто износа «33.560,00» да стоји
износ «33.460,00».
- У истој табели код УКУПНО ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ износ у колони
Буџет треба умјесто « 120.878,61» да стоји «120.778,61», а у колони Укупно умјесто износа
«271.027,21» треба да стоји износ «269.927,21».
- Сходно овим измјенама и у табели РЕКАПИТУЛАЦИЈА у тачци 4. Одржавање јавних
саобраћајних површина у насељеним мјестима у колони Буџет умјесто износа «120.878,61»
треба да стоји «120.778,61» а у колони Укупно умјесто износа «271.027,21» треба да стоји
«269.927,21».У истој табели рекапитулације, крајњи износ УКУПНО треба да умјесто
«428.778,61» стоји «575.927,21»
АД – 6. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана
Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
Од ове тачке сједници присуствује и одборник Мирко Лукић.
Уводно образложење дала је Блаженка Максимовић.Дискусије није било и предсједница
Скупштине ставила је на изјашњавање Приједлог одлуке.
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Са 23 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање два члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Шамац.
АД – 7. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању услова и критеријума
за коначна именовања на позиције у регулисане органе општине Шамац
Уводно образложење дала је Блаженка Максимовић.Дискусије није било и предсједница
Скупштине ставила је Приједлог одлуке на изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао Недељко
Митровић.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о стављању
ван снаге Одлуке о утврђивању услова и критеријума за коначна именовања на позиције у
регулисане органе општине Шамац.
Послије ове тачке услиједила је пауза у раду сједнице у времену од 11,50 до 12,35 часова.
АД – 8. Информација о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2016. години, са
посебним освртом на стање криминалитета у другој половини 2016. године
Бобан Илинчић, командир Полицијске станице Шамац , дао је уводно образложење.
У проведеној дискусији учешће су узели: Благоје Симић, Милан Симић, Предраг Маринковић,
Ведран Ђурђевић, Саша Маслић, Мирко Лукић, Љубиша Станишић, Ђуро Ивановић.
По проведеној дискусији предсједница Скупштине ставила је Информацију на изјашњавање са
приједлогом закључка, проистеклог из проведене дискусије а који гласи:
„Скупштина општине изражава мишљење да је, у другој половини 2016. године због повећаног
броја кривичних дјела тешке крађе гдје су објекти напада били стамбени објекти, стање безбједности на
подручју општине погоршано, нарочито ако се има у виду чињеница да су иста почињена од НН
извршилаца, те у том смислу тражи од Полицијске станице Шамац да поред редовних, предузима и
ванредне активности на спречавању вршења кривичних дјела, да ангажује већи број припадника полиције
на подизању нивоа личне и имовинске безбједности грађана и откривању типовања објеката, као и
повећању повјерења грађана у полицију и охрабривању на пријаву починилаца кривичних дјела.“

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о стању безбједности на
подручју општине Шамац у 2016. години, са посебним освртом на стање криминалитета у другој
половини 2016. године и донијет слиједећи закључак:
„Скупштина општине изражава мишљење да је, у другој половини 2016. године због
повећаног броја кривичних дјела тешке крађе гдје су објекти напада били стамбени објекти,
стање безбједности на подручју општине погоршано, нарочито ако се има у виду чињеница да су
иста почињена од НН извршилаца, те у том смислу тражи од Полицијске станице Шамац да
поред редовних, предузима и ванредне активности на спречавању вршења кривичних дјела, да
ангажује већи број припадника полиције на подизању нивоа личне и имовинске безбједности
грађана и откривању типовања објеката, као и повећању повјерења грађана у полицију и
охрабривању на пријаву починилаца кривичних дјела.“
АД – 9. Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње на подручју општине Шамац у 2016. години
Краће напомене дала је Ведран Михаљчић.Дискусије није било и предсједница Скупштине
ставила је Информацију на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о реализацији Програма
обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине Шамац у 2016.
години.
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АД – 10. Информација о реализацији Програма одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2016. години
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић.Дискусије није и Приједлог одлуке стављен је на
изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о реализацији Програма
одржавања, реконструкције и изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у
2016. години.
АД – 11. Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за
јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава за
одржавање и изградњу јавне расвјете у 2016. години
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић.
Дискусија: Милан Симић,Ведран Ђурђревић, Предраг Маринковић, Ведран Ђурђевић, Михајло
Товирац, Мара Лазић, Мирко Лукић, Недељко Митровић, Велимир Андрић и Саша Маслић.
По проведеној дискусији Информација је стављена на изјашњавање.Од ове тачке сједници не
присуствује одборница Ружа Станишић.

Са 16 гласова ЗА и 6 гласова УЗДРЖАН прихваћена је Информација о реализацији
Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама
на подручју општине Шамац и наплати средстава за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2016.
години.
AД – 12. Информација о наплати локалних прихода Општине Шамац у 2016. години
Уводно образложење дао је Слободан Сјенчић.Дискусије није било и Информација је
стављена на изјашњавање.Изјашњавању нису присуствовали Велимир Андрић.
Са 21 гласом ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о наплати локалних
прихода Општине Шамац у 2016. години.
АД – 13. Информација о раду општинских инспекција у 2016. години
Дискусије није било и Информација је стављена на изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао
Велимир Андрић .

Са 21
гласом ЗА
инспекција у 2016. години.

(једногласно) прихваћена је Информација о раду општинских

АД – 14. Информација о раду Комуналне полиције у 2016. години
Уводно образложење дала је Ведрана Михаљчић и при том се осврнула на приједлог мјера који је
дат у Информацији.
Мирко Лукић је ставио примједбу што у приједлогу мјера нема рокова за њихово извршење, и
иначе сматра да свака информација треба да садржи приједлог мјера са роковима извршења.
Предсједница Скупштине ставила је Информацију на изјашњавање са приједлогом закључка
којим се од надлежних одјељења и служби Општинске управе тражи да информације које припремају за
Скупштину општине обавезно треба да садрже закључак
као и приједлог мјера за предузимање
одређених радњи са роковима и носиоцима извршења задатака.

Са
20 гласова ЗА и 2 гласа УЗДРЖАН прихваћена је Информација о раду
Комуналне полиције у 2016. години и донијет слиједећи закључак:
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„ Скупштина општине тражи од надлежних одјељења и служби Општинске управе, да
код припреме информација које Скупштина општине у оквиру своје надлежности разматра и
усваја, свака информација обавезно садржи закључак, као и мјере за предузимање одређених
радњи са тачно назначеним роковима и носиоцима задатака.“
АД -15. Избор и именовање
Овој тачци присуствује и начелник Општине Ђорђе Милићевић.

а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине
општине Шамац
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовања информисао одборнике
да се Комисија састала и на VI сједници одржаној 22.02. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о
разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење о разрјешењу
вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац, којим се Блаженка Максимовић
разрјешава ове дужности са 28.02.2017. године, због окончања поступка за именовање секретара
скупштине у складу са законом.
б) Приједлог рјешења о именовању секретара Скупштине општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VI сједници од 22.02.текуће године утврдила Приједлог рјешења, којим се
предлаже да се за секретара Скупштине општине Шамац именује Блаженка Максимовић, дипломирани
правник.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање

Са 22 гласа ЗА (једногласно) донијето је Рјешење о именовању секретара Скупштине
општине Шамац, којим се Блаженка Максимовић, дипломирани правник, именује за секретара
Скупштине општине Шамац са 01.03.2017. године на вријеме трајања мандата сазива Скупштине
општине Шамац који је изабрао.
в) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се Слободан Сјенчић разријеши
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије, с обзиром да је окончан поступак за именовање
начелника Одјељења за финансије.
Дискусије није било у Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење о разрјешењу
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије, којим се Слободан Сјенчић разрјешава
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије са 28.02. 2017. године, због окончања
поступка за именовање начелника Одјељења за финансије.
г) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се за начелника Одјељења за
финансије именује Слободан Сјенчић, дипл. економиста, са 01.03. 2017. године.
Дискусије није било у Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.
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Са 16 гласова ЗА и 6 гласова УЗДРЖАН , у предложеном тексту донијето је Рјешење ,
којим се за начелника Одјељења за финансије у Општинској управи општине Шамац именује
Слободан Сјенчић, дипл. економиста, са 01.03.2017. године, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине која га је именовала.
д)
управу

Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу

Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се Лепа Тривић разријеши вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу управу, с обзиром да је окончан поступак за именовање
начелника Одјељења за општу управу..
Дискусије није било у Приједлог рјешења дат је на изјашњавање

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење, којим се Лепа
Тривић, дипл.правник, разрјешава вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу са
28.02.2017. године, због окончања поступка за именовање начелника Одјељења за општу управу.
ђ) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за општу управу
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се за начелника Одјељења за
општу управу именује Лепа Тривић, дипл. правник, са 01.03. 2017. године.
Дискусије није било у Приједлог рјешења дат је на изјашњавање

Са 16 гласова ЗА и 6 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење,
којим се за начелника Одјељења за општу управу у Општинској управи општине Шамац именује
Лепа Тривић, дипломирани правник, са 01.03.2017. године, на вријеме трајања мандата сазива
Скупштине општине који је именовао.
е) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се за начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
именује
Ведрана Михаљчић, дипл. инг.
грађевинарства, са 01.03. 2017. године.
Дискусије није било у Приједлог рјешења дат је на изјашњавање

Са 16 гласова ЗА и 6 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење,
којим се за начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове у
Општинској управи општине Шамац именује Ведрана Михаљчић, дипл.инг. грађевинарства, са
01.03. 2017. године, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине општине који је именовао.
ж) Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за приврду
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се за начелника Одјељења за
привреду именује Светозар Евђић, дипл. инг. пољопривреде, са 01.03. 2017. године.
Дискусије није било у Приједлог рјешења дат је на изјашњавање

Са 15 гласова ЗА и 7 гласова ПРОТИВ у предложеном тексту донијето је Рјешење,
којим се за начелника Одјељења за привреду у Општинској управи општине Шамац именује
Светозар Евђић, дипл. инг. пољопривреде, са 01.03.2017. године, на вријеме трајања мандата
сазива Скупштинер општине који га је именовао.
з) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за друштвене дјелатности
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се за начелника Службе за
друштвене дјелатности именује Слободан Стојић, дипл. правник, са 01.03. 2017. године.
Дискусије није било у Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.
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Са 16 гласова ЗА и 6 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење,
којим се за начелника Службе за друштвене дјелатности у Општинској управи општине Шамац
именује Слободан Стојић, дипл. правник, са 01.03. 2017. године, на вријеме трајања мандата
сазива Скупштине општине, која га је именовала.
и) Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за локални економски развој,
пољопривреду и село
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се за начелника Службе за локални
економски развој, пољопривреду и село именује Предраг Недић, дипл. економиста, са 01.03. 2017.
године.
Дискусије није било у Приједлог рјешења дат је на изјашњавање

Са 20 гласова ЗА и 2 гласа УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење, којим
се за начелника Службе за локални економски развој, пољопривреду и село у Општинској управи
Општине Шамац именује Предраг Недић, дипл. економиста, са 01.03.2017. године, на вријеме
трајања мандата сазива Скупштине општине који га је именовао.
ПОЛАГАЊЕ СВЕЧАНЕ ЗАКЛЕТВЕ
По извршеном именовању, секретар Скупштине општине и начелници одјељења и служби су дали
свечану заклеву а потом су текст исте и потписали.
ј) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе
општине Шамац
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовање упознао присутне да је
Комисија на својој VI сједници одржаној 22.02. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу
вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине Шамац , с обзиром да је Анђа Ђурђевић
поднијела неопозиву оставку на ову дужност.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење, којим се Анђа
Ђурђевић разрјешава вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине Шамац, са
28.02.2017. године, због подношења неопозиве оставке.
к) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовање упознао присутне да је
Комисија на својој VI сједници одржаној 22.02. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о именовању
вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине Шамац, којим се предлаже да се Митар
Митровић, дипломирани правник, именује за вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање. (изјашњавању није
присуствовао Брано Гајић).

Са 12 гласова ЗА, 7 гласова ПРОТИВ и 2 гласа УЗДРЖАН у предложеном тексту
донијето је Рјешење, којим се за вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе општине
Шамац именује Митар Митровић, дипл. правник, са 01.03. 2017. године, на период до окончања
законом прописаног поступка именовања, а најдуже на период до 90 дана.
АД – 16. Актуелни час

1. Предраг Маринковић је усмено поставио питање: Да ли су у припреми избори за савјете у
мјесним заједницама?
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На ово питање Блаженка Максимовић, в.д. секретар СО Шамац, одговорила је да се избори за
савјете мјесних заједница одржавају у року од 90 дана од дана конституисања Скупштине општине. У
припреми је за једну од наредних сједница СО-е доношење одлуке о расписивању избора и одређивању
датума одржавања избора.

2. Благоје Симић је поставио усмено питање: „Везано за хуманитарну помоћ коју ће Швајцарски
црвени крст да дијели на подручју општине Шамац, инетересује ме по ком критерију се дијели та помоћ и
имена лица по мјесним заједницама која се налазе на списку за додјелу помоћи? Молим писани одговор“
3. Саша Маслић је истакао слиједеће: „Треба да се изврши поправка обалоутврде која је рађена
у Црквини у дужини од 1,5 km.Шта је у вези с тим предузето?“
Светозар Евђић, савјетник начелника општине, одговорио је: „Иницијативу за састанак са
директором „Вода Српске“ и његовим сарадницима Начелник Општине упутио је крајем 2016. године, а
почетком јануара текуће године смо поново упутилии ургенцију за одржавање састанка, за који је, између
осталих питања, кандидовано и питање урушавања обалоутврде у мјесним заједницама Засавица, Црквина
и Писари.“
4. Мара Лазић је изнијела слиједеће: „ Једна сијалица на јавној расвјети у Баткуши не свијетли
већ два мјесеца, пријављено је почетком јануара али још увијек није замјењена.“
Констатација коју је изнијела одборница Лазић бит ће прослијеђена на одговор Начелнику
општине.
Сједница је завршила са радом у 15,00 часова.

ВД СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић,дипл.прав.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл.екон.

Записник водила
Зденка Нијемчевић
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