РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-11/16
Датум, 28.11.2016. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ПРВЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 28.11. 2016. ГОДИНЕ
У САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-11/16 од 18.11.2016. године.
Сједницом предсједава Предраг Маринковић, предсједник Скупштине у претходном сазиву, а
записник је водила Зденка Нијемчевић, стручни сарадник за административне и техничке послове у
Стручној служби Скупштине општине.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовало је 25 одборника, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

2

ВЕДРАН ЂУРЂЕВИЋ

3

ДРАГАН ИЛИНЧИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

4

МАРА ЛАЗИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

5

САША МАСЛИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

6

МИЛАН СИМИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

7

БЛАГОЈЕ СИМИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

8

МИРКО ЛУКИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

9

НИКОЛИНА ШКРБИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

10

БРАНО ГАЈИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

11

СИМО ВАРАДИНОВИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

12

ВЕЛИМИР АНДРИЋ

Народни демократски покрет

+

13

АНКА ТУТЊЕВИЋ

Народни демократски покрет

+

14

ПРЕДРАГ НЕДИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИШО ДЕРВЕНИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Демократски народни савез

+

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, Милан
Николић, замјеник начелника Општине у претходном сазиву, Блаженка Максимовић, секретар
Скупштине Општине у претходном сазиву.
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, Новак
Танасић, новинар ТВ „БН“, Миленко Бузаџија, представник Канцеларије OSC у Брчком.
Пошто је извршеном прозивком констатовано да сједници присуствује 25 одборника те да
постоји кворум за одржавање сједнице, интонирана је Химна Републике Српске.
По интонирању Химне, предсједник Скупштине општине у претходном сазиву Предраг
Маринковић поздравио присутне и захвалио им се на одзиву, те честитао на избору представницима
законодавне и извршне власти.
Потом је предсједавајући прочитао предложени дневни ред по Сазивнику а затим предложио
да се у дневни ред под тачком 26. уврсти Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају
дужности између предсједника Скупштине општине Шамац.Потом је упитао остале одборнике да ли
имају приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда по Сазивнику.
Других приједлога за измјену и допуну није било и приједлог за допуну дневног реда дат је на
изјашњавање.
Одборници су са 25 гласова „ЗА“ (једногласно) се изјаснили да се у дневни ред уврсти
Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине
општине Шамац.
Потом је предсједник Скупштине општине у претходном сазиву
предложени дневни ред по Сазивнику са већ прихваћеном допуном.

ставио на изјашњавање

Одборници су се са 25 гласова „ЗА“ (једногласно) изјаснили за предложени дневни ред са
претходно прихваћеном допуном, тако да је усвојен слиједећи

ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Приједлог рјешења о избору Радног предсједништва I сједнице Скупштине општине Шамац
Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата
Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова Верификационе комисије,
Извјештај Верификационе комисије са приједлогом:
а) Закључка о усвајању Извјештаја Верификационе комисије
б) Рјешења о престанку мандата одборницима у Скупштини општине Шамац мандатног сазив
2012-2016. године
в) Рјешења о верификацији мандата одборницима у Скупштини општине Шамац мандатног
сазива 2016-2020.године.

- Полагање свечане заклетве Начелника општине и одборника Скупштине општине
Шамац
5. Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника, замјеника предсједника и чланова Комисије за
избор и именовање
6. Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова Комисије за избор и именовање
7. Приједлог рјешења о престанку функције предсједника Скупштине општине Шамац
8. Приједлог рјешења о избору предсједника Скупштине општине Шамац
9. Приједлог рјешења о престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац
10. Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац
11. Приједлог рјешења о престанку функције замјеника начелника општине Шамац
12. Приједлог рјешења о избору замјеника начелника општине Шамац
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- Полагање свечане заклетве замјеника начелника општине
13. Приједлог рјешења о разрјешењу дужности секретара Скупштине општине Шамац,
14. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
15. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за привреду,
16. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду,
17. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за финансије,
18. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије,
19. Приједлог рјешења о разрјешењу начленика Одјељења за општу управу
20. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
21. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове
22. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове
23. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Службе за друштвене дјелатности
24. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Службе за локални економски
развој, пољопривреду и село
25. Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и чланова сталних радних тијела и посебног
радног тијела
Скупштине општине Шамац
26. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника
Скупштине општине Шамац
Секретар Скупштине општине у претходном сазиву Блаженка Максимовић честитала је свим
изабраним у овом мандатном сазиву на избору и зажелила им успјех у раду, а затим је везано за
прхваћену допуну дневног реда, нагласила да је формирање ове Комисије предвиђено новим Законом о
управи и локалној самоуправи, који је ступио на снагу 26.11.2016. године, дакле послије слања материјала
за ову сједницу.
АД – 1.
општине Шамац

Приједлог рјешења о избору Радног предсједништва I сједнице Скупштине

Предраг Маринковић,предсједник Скупштине општине у претходном сазиву, предложио је
Радно предсједништво у саставу:
- Маријан Туњић , за предсједавајућег
- Ведран Ђурђевић , за члана и
- Љубиша Станишић, за члана
Других приједлога није било и дати приједлог стављен је на гласање.

Одборници су се изјаснили са 25 гласова „ЗА“ по датом приједлогу за избор Радног
предсједништва I сједнице Скупштине општине Шамац, односно донијели Рјешење о избору
Радног предсједништва I сједнице Скупштине општине Шамац u сазиву 2016-2020 година , којим
су у Радно предсједништво изабрани :
1. Маријан Туњић , за предсједавајућег
2. Ведран Ђурђевић , за члана и
3. Љубиша Станишић, за члана

У наставку сједници предсједава Радно предсједништво I сједнице.
АД – 2. Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за
верификацију мандата
Предсједавајући Радног предсједништва I сједнице Маријан Туњић предложио је да се донесе
Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата ,због истека мандата на
који су бирани и то
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1. Горан Глигоревић, предсједник
2. Џевад Мешић, члан
3. Бојана Марковић, члан
Пошто других приједлога није било, приступило се гласању по датом приједлогу.

Одборници су се са 25 гласова „ЗА“ (једногласно) изјаснили за овај приједлог, односно
донијели Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата,
због истека мандата на који су бирани, и то:
1 Горан Глигоревић, предсједник
2. Џевад Мешић, члан
3. Бојана Марковић, члан
АД – 3. Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова Верификационе комисије
Предсједавајући Радног предсједништва I сједнице Маријан Туњић предложио је да се изабере
Ведрификациона комисија у слиједећем саставу:
1. Брано Гајић, предсједник, испред СДС
2. Саша Маслић, члан, испред СНСД
3. Мишо Дервенић, члан, испред НДП
Пошто других приједлога није било, приступило се гласању по датом приједлогу.

Одборници су се са 25 гласова „ЗА“ (једногласно) изјаснили за овај приједлог, односно
донијели Рјешење о избору предсједника и чланова Верификационе комисије, у саставу:
1. Брано Гајић, предсједник, испред СДС
2. Саша Маслић, члан, испред СНСД
3. Мишо Дервенић, члан, испред НДП
Задатак Комисије је да прегледа Одлуку Централне изборне комисије БиХ о потврђивању и
објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2016. године број 05-1-07-1-1571-1/16
од 01.11.2016. године и изврши увид у издата увјерења о додјели мандата одборницима у Скупштини
општине Шамац, те о истом поднесе Извјештај Скупштини општине са приједлогом за верификацију
мандата.
АД – 4. Извјештај Верификационе комисије са приједлогом:
а) Закључка о усвајању Извјештаја Верификационе комисије
б) Рјешења о престанку мандата одборницима у Скупштини општине Шамац мандатног
сазива 2012-2016. године
в) Рјешења о верификацији мандата одборницима у Скупштини општине Шамац
мандатног сазива 2016-2020.године

Предсједавајући Радног предсједништва Маријан Туњић предложио је паузу у трајању од 15
минута како би се Верификациона комисија састала, извршила увид у увјерења о додјели мандата
одборницима и сачинила Извјештај са приједлогом за верификацију мандата.
Послије истека паузе, сједница је наставила са радом.
Брано Гајић, предсједник Верификационе комисије, поднио је Извјештај Верификационе
комисије, односно да је Комисија за верификацију мандата на сједници одржаној 28.11.2016. године,
прегледала је Одлуку Централне изборне комисије БиХ о потврђивању и објављивању резултата
Локалних избора у Босни и Херцеговини 2016. године број 05-1-07-1-1571-1/16 од 01.11.2016. године
и извршила увид у издата увјерења о додјели мандата одборницима у Скупштини општине Шамац као и
Одлуку ЦИК-а о додјели мандата Јови Недић као слиједећем квалификованом кандидату са листе
политичког субјекта ДНС број 06-1-07-1-1389/16 од 15.11. 2016. године, те на основу напријед наведеног
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констатовала да су сва увјерења о додјели мандата одборника општине Шамац као и Одлука о додјели
мандата сљедећем квалификованом кандидату издата од стране надлежног органа и да подаци у издатим
увјерењима одговарају подацима из Одлуке Централне изборне комисије БиХ и у складу с тим
Скупштини општине Шамац предлаже:
а) да усвоји Извјештај Верификационе комисије
б) да констатује престанак мандата одборницима у Скупштини општине Шамац у мандатном
сазиву 2012 -2016. године
в) да верификује мандате одборницима у Скупштини општине Шамац у мандатном сазиву 2016 2020. године.
а) Извјештај Комисије за верификацију мандта дат је на усвајање.

Са 25 гласова ЗА усвојен је Извјештај за верификацију мандата одборницима у
Скупштини општине Шамац, мандатног сазива 2016-2020. године, поднесен од стране
Верификационе комисије, односно донијет Закључак о усвајању истог.
б) Приједлог рјешења о престанку мандата одборницима у Скупштини општине Шамац
мандатног сазива 2012-2016.године
Приједлог рјешења дат је на изјашњавање:

Са 25 гласова ЗА (једногласно) донијето је Рјешење о престанку мандата одборницима у
Скупштини општине Шамац мандатног сазива 2012.-2016. године.
Овим Рјешењем констатује се престанак мандата одборницима у Скупштини општине Шамац у
мандатном сазиву 2012-2016. године, због истека времена на који су бирани и то:
СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1. Симић Благоје
2. Симић Драшко
3. Варадиновић Симо
4. Гајић Брано
5. Цвијетић Десанка
6. Шкрбић Николина
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД Милорад Додик
1. Маринковић Предраг
2. Босић Симо
3. Глигоревић Горан
4. Кремоњић Синиша
5. Маслић Саша
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1. Митровић Недељко
2. Недић Јово
3. Станишић Ружа
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Драган Чавић
1.Петровић Петар
2. Дервенић Мишо
3. Кертић Ђорђе
НЕЗАВИСНА СТРАНКА др. Михајло Товирац
1. Босић Радо
ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1. Симић Симо
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ХСС-НХИ
1. Ивановић Ђуро
2. Туњић Маријан
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА РС
1. Курешевић Рајко
2. Настић Срђан
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ
1. Мешић Џевад
САМОСТАЛНИ ОДБОРНИК
1. Марковић Бојана

в) Приједлог рјешења о верификацији мандата одборницима у Скупштини општине
Шамац мандатног сазива 2016-2020. године
Велимир Андрић, одборник НДП-а наводи да је у Приједлогу рјешења стоји ДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА ДРАГАН ЧАВИЋ што је нетачно јер треба да стоји НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ФРОНТ, те
затражио да се то исправи и констатује у записнику.
Након тога предсједавајући Радног предсједништва дао је Приједлог рјешења, са прихваћеном
примједбом одборника Велимира Андрића, на изјашњавање.

Са 25 гласова ЗА донијето је Рјешење о верификацији мандата одборницима у
Скупштини општине Шамац мандатног сазива 2016-2020. године.
Овим Рјешењем верификују се мандати одборницима Скупштине општине Шамац, у мандатном
сазиву 2016-2020. године и то:
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД – Милорад Додик
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предраг Маринковић
Ведран Ђурђевић
Драган Илинчић
Мара Лазић
Саша Маслић
Милан Симић

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1.
2.
3.
4.
5.

Благоје Симић
Мирко Лукић
Николина Шкрбић
Брано Гајић
Симо Варадиновић

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ
1.
2.
3.
4.
5.

Велимир Андрић
Анка Тутњевић
Предраг Недић
Мишо Дервенић
Љубиша Станишић
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ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1.
2.
3.
4.

Крста Бајкановић
Ружа Станишић
Недељко Митровић
Јово Недић

ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА – ХДЗ БИХ – ХДЗ 1990
1. Ђуро Ивановић
2. Маријан Јовић
3. Маријан Туњић
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1. Јадранка Ђукић
НЕЗАВИСНА СТРАНКА др.Михајло Товирац
1. Михајло Товирац
- Полагање свечане заклетве Начелника општине Шамац и одборника Скупштине општине
Шамац
Предсједавајући Радног предсједништва Маријан Туњић позвао је начелника Општине г-дина
Ђорђа Милићевић и одборнике Скупштине општине да у складу са чланом 10.Пословника о раду
Скупштине општине Шамац, положе свечану заклетву, која гласи:
„ Заклињем се да ћу повјерену дужност обављати савјесно и одговорно, придржавати се Устава и
Закона, Статута Општине Шамац, залагати се за заштиту и унапређивање људских права и слобода,
равноправности и развоја демократије у најбољем јавном интересу свих грађана општине Шамац, те да ћу
одговорно обављати повјерене задатке у циљу развоја и напретка Општине Шамац, Републике Српске и
Босне и Херцеговине.“
Свечану заклетву прво је положио начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић, а потом су и
одборници Скупштине положили свечану заклетву.
По полагању свечане заклетве, начелник Општине и одборници су исту и потписали.
АД – 5. Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника, замјеника предсједника и чланова
Комисије за избор и именовање
Предсједавајући Радног предсједништва дао је Приједлог рјешења на изјашњавање.

Са 25 гласова ЗА (једногласно) донијето је Рјешење о разрјешењу предсједника,
замјеника предсједника и чланова Комисије за избор и именовање.
Овим Рјешењем разрјешавају се дужности предсједник, замјеник предсједника и чланови
Комисије за избор и именовање Скупштине општине Шамац, због истека мандата на који су бирани, и то:
1. Симо Босић, предсједник
2. Срђан Настић, замјеники предсједника
3. Јово Недић, члан
4. Маријан Туњић,члан
5. Радо Босић,члан
АД – 6 Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова Комисије за избор и именовања
Предсједавајући Радног предсједиштва, истакао је да у складу са Статутом општине Шамац,
Радно предсједништво, на основу претходних консултација са политичким странкама и коалицијама,
предлаже да Комисија за избор и именовање броји 5 чланова и у исту се предлажу:
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1. Милан Симић, предсједник
2. Јово Недић, члан
3. Маријан Јовић, члан
4. Николина Шкрбић, члан
5. Љубиша Станишић, члан
Приједлог је дат на изјашњавање.

Са 25 гласова „ЗА“ одборници су донијели Рјешење о избору предсједника и чланова
Комисије за избор и именовање , у слиједећем саставу:
1. Милан Симић, предсједник
2. Јово Недић, члан
3. Маријан Јовић, члан
4. Николина Шкрбић, члан
5. Љубиша Станишић, члан

Услиједила је пауза у трајању од 20 минута како би Комисија за избор и именовање
размотрила и утврдила приједлоге кандидата за предсједника, потпредсједника и вд секретара
Скупштине Општине.
АД – 7. Приједлог рјешења о престанку функције предсједника Скупштине општине
Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовање, поднио је Извјештај са I сједнице
Комисије одржаној 28.11.2016.године, са приједлогом за доношење рјешења о престанку функције
предсједника Скупштине општине Шамац Маринковић Предрагу, због истека мандата на који је
именован.
Приједлог је дат на изјашњавање.

Са 25 гласова „ЗА“ одборници су се изјаснили за доношење Рјешења о престанку
функције предсједника Скупштине општине Шамац Предрагу Маринковић, са 28.11.2016.
године, тј. даном истека мандата Скупштине општине
АД – 8. Приједлог Рјешења о избору предсједника Скупштине општине Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, информисао је да су Комисији
достављена два приједлога и то:
1. приједлог Клуба одборника Српске демократске странке, која предлаже да се за предсједника
Скупштине општине Шамац изабере Мирко Лукић, дипломирани правник, из Горње Слатине
2. приједлог Хрватске коалиције ХДЗ БиХ и ХДЗ 1990, која предлаже да се за предсједника
Скупштине општине Шамац изабере Ђуро Ивановић, по занимању социјални радник, из Гребница
Предсједник Комисије је нагласио да је Пословником о раду Скупштине општине Шамац
предвиђено да, ако је предложено више од једног кандидата, гласање буде тајно.
У складу с тим предсједавајући Радног предсједништва је предложио формирање Комисије за
провођење поступка тајног гласања, у саставу:
1. Михајло Товирац, предсједник Комисије
2. Недељко Митровић, члан
3. Мишо Дервенић, члан
Велимир Андрић, предсједник Клуба одборника Народног демократског покрета, изјавио је да
њихов клуб одборника предлаже да гласање буде јавно и да се о томе изјасни Скупштина општине.
Блаженка Максимовић, секретар СО у претходном сазиву, навела је да је чланом 174.
Пословника регулисано да је, у случају да има више од једног кандидата, гласање тајно.Ако одборници
желе да гласање буде јавно онда треба сви да се за то изјасне и тада одборници преузимају на себе
одговорност кршења Пословника, уколико би дошло до неких проблема, а она као секретар Скупштине
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ипак предлаже да се гласање проведе тајно, како би се избјегла могућност оспоравања легалности избора
предсједника Скупштине Општине, а на одборницима је да одлуче.
Мирко Лукић, одборник Српске демократске странке и један од предложених кандидата,
затражио је да се прочитају чланови Пословника којима је регулисано да гласање буде тајно и истакао да
сматра да Скупштина треба да се изјасни по приједлогу да се гласа јавно.
Блаженка Максимовић је затим прочитала члан 174. Пословника којим је регулисано питање
гласања, а у ставу 3. овог члана је регулисано, ако је више кандидата, да је обавезно тајно гласање.
Мирко Лукић је затражио да се прочита члан 172. Пословника о раду Скупштине општине
Шамац.
Блаженка Максимовић прочитала је члан 172. Пословника.
Михајло Товирац, изјавио да ће он бити против тога да гласање буде јавно.
Ђуро Ивановић, одборник Хрватске коалиције ХДЗ БиХ и ХДЗ 1990 и један од предложених
кандидата, изјавио да је за њега небитно да ли је гласање јавно или тајно, и да он само жели да подсјети
на уставну одредбу која се односи на избор представника конститутивних народа а што је и Закон о
локалној управи и самоуправи потврдио, те замолио секретара Скупштине да упозори Скупштину
општине да ће бити нелегалан избор предсједника Скупштине општине уколико то не буде лице из реда
другог конститутивног народа.
Ведран Ђурђевић, одборник Савеза независних социјалдемократа, наводи да је чланом 174. став
3. конкретизована одредба члана 172. став 1. и да нема потребе да се одборници изјашњавају да ли ће бити
јавно гласање, јер је то поменутим чланом децидно речено и каже да је у оваквом случају гласање тајно.
Велимир Андрић (реплика на дискусију Ђуре Ивановић) пита да ли то значи да одборници не
треба ни да се изјашњавају о избору, јер по његовој дискусији произилази да само он може бити изабран
за предсједника Скупштине општине Шамац.
Ведран Ђурђевић (реплика одборнику Велимиру Андрић) наводи да се овдје не ради о кршењу
Закона о управи и локалној самоуправи већ да се ради о поступку избора и именовања предсједника
Скупштине општине по Пословнику СО Шамац.Овдје се ради о прецесном дијелу тј. самом начину
гласања за избор предсједника СО и тиме се не доводи у питање Закон о локалној управи и самоуправи.
Предсједавајући Радног предсједништва Маријан Туњић дао је на изјашњавање приједлог да
гласање буде јавно.

Одборници су се изјаснили са 11 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
приједлог није прихваћен.
Мирко Лукић, кандидат за предсједника Скупштине општине, истакао је да прије поступка
гласања, жели да каже он обећава да ће дужност предсједника Скупштине општине обављати
волонтерски тј. без икакве накнаде, из више разлога.Један од разлога је што на столу има Записник о
примопредаји дужности начелника Општине Шамац, из којег се види какво је финансијско стање
Општине.Други разлог је што је ову дужност већ обављао и што сматра да је може обављати веома
успјешно а трећи и главни разлог је нови Закон о управи и локалној самоуправи, и с обзиром на измјене
аката које ће услиједити, да би у том смислу могао дати максималан допринос да би ова Скупштина
Општине радила на један демократски, законит и легалан начин.Такође, истиче да би била говорница и
кад одборници дискутују не би гледали један другом у леђа.Због свега наведеног, сматра да би он овај
посао далеко успјешније обављао, не потцјењујући притом другог кандидата Ђуру Ивановић.
Предраг Недић, одборник Народног демократског покрета, замолио је да се и други кандидат
представи.
Ђуро Ивановић наводи да политичког искуства и зрелости има довољно.Сматра да сасвим
одговорно може да обавља дужност предсједника Скупштине општине Шамац, у којој је већ трећи мандат
и у којој су одборници Хрватске коалиције ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 представници једног констутивног
народа и представници повратника на подручју Општине Шамац. На подручје Општине Шамац се вратио
2000.-те године, отац је двоје дјеце, завршио је вишу школу за социјалне раднике у Београду, положио
државни испит за рад у органима управе.Има богато политичко искуство у предсједништву странке којој
припада и у политици је активан већ пуних 16 – 17 година и сматра да има сасвим довољно квалитета да
може обављати дужност предсједника Скупштине Општине.
Предраг Недић истиче да је он мислио да кандидат укратко представи свој програм рада.
Товирац Михајло наводи да зна да је Мирко Лукић био предсједник СО и начелник Општине али
не зна да се одрекао плате ни за један једини дан.Даље наводи да поплава, односно милионска штета од
поплаве је резултат што се ништа није урадило за вријеме док је он био на власти.Сматра да одборници
треба да се придржавају Пословника и процедуре за избор предсједника Скупштине општине.
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Велимир Андрић мисли да је одборник Предраг Недић хтио нешто друго да каже односно ко ће
дати већи допринос да ову Општину извучемо из блата, а г-дин Мирко Лукић даје свој допринос а то је
годишње 50.000 КМ.
Благоје Симић (реплика Михајлу Товирац) Некоректно је оптужити Мирка Лукића за
милионску штету од поплаве јер није био у руководству Општине, а зна се ко је био начелник Општине и
ко је на власти у Републици Српској.Наводити да је Мирко Лукић одговоран а истовремено не поменути
доскорашњег начелника Општине који је пустио воду у град и допустио да све пропадне, који није ни
болеснике извукао а камоли материјално-техничка средства, који није спасио документацију у згради
општине, и све то ставити на терет Мирку Лукић је веома некоректно. Сматра да међу овдје присутним
нема равног Мирку Лукићу када су у питању квалитети које он има за обављање дужности предсједника
Скупштине општине.Поред тога, он се јавно одрекао примања наканде за обављање ове дужности.Испред
одборника Српске демократске странке скренуо пажњу и замолио остале одборнике да не употребљавају
такве ријечи.
Јадранка Ђукић замолила је колеге одборнике да имају више такта и разумијевања и да се
непотребне дискусије оставе за неке наредне сједнице.
Михајло Товирац истиче да не жели да неког вријеђа и да се увијек понаша достојанствено у
Скупштини, али да не жели да неко вријеђа њиховог кандидата за предсједника Скуупштине општине јер
нуди да ради без накнаде.Ако неко жели да ради без накнаде и ако буде изабран, нека ради без
накнаде.Други кандидат је предложен од стране друге опције и ако неће да ради џабе то је његов проблем.
Даље, реплицира на дискусију Благоја Симић и наводи да је у вријеме када је Мирко Лукић био
на власти око 400 камиона шљунка извезено у Хрватску а да није наплаћен порез, те пита ко је тада био
крив и ко је тада радио џабе, те да је ово морао рећи ради млађих одборника јер они то не знају.
Велимир Андрић истиче да нико од одборниика СДС-а и НДП-а није имао намјеру да било ког
одборника или грађанина Општине Шамац вријеђа.
Благоје Симић, предсједник Клуба одборника СДС-а, не слаже се да СДС нема члана у
Комисији за провођење тајног гласања, те предлаже да он буде члан.
Крста Бајкановић изјавио да они одустају од приједлога да одборник ДНС-а буде члан Комисије.
Након тога предсједавајући Радног предсједништва је предложио Комисију за провођење тајног
гласања у слиједећм саставу:
1. Михајло Товирац, за предсједника
2. Благоје Симић, за члана
3. Мишо Дервенић, за члана
Дати приједлог стављен је на гласање.

Са 14 гласова ЗА и 11 гласова ПРОТИВ донијето је Рјешење о о именовању Комисије за
спровођење тајног гласања за избор предсједника Скупштине општине, у саставу:
1. Михајло Товирац, предсједник
2. Благоје Симић, члан
3. Мишо Дервенић, члан
Потом је услиједила пауза у раду сједнице Скупштине општине како би Комисија
провјерила исправност гласачких листића и кутије за гласање и извршила припремие за
провођење поступка тајног гласања.
У наставку сједнице, предсједник Комисије Михајло Товирац, упознао је одборнике са начином
на који ће се извршити тајно гласање, те се пришло поступку гласања тако што је секретар Скупштине
Блаженка Максимовић вршила произвку одборника који су један по један излазили, узимали гласачки
листић, одлазили до стола предвиђеног за гласање, гласали и стављали листић у кутију за
гласање.Записник о провођењу тајног гласања водила је Нијмечевић Зденка.
По завршеном гласању, Комисија је прегледала гласачке листиће и утврдила резултате гласања,
након чега је предсједник Комисије Михајло Товирац саопштио резултате гласања, односно да гласало
25 одборника и да неважећих листића није било. За кандидата под редним бројем 1. Ђуру Ивановић
гласало је 14 одборника а за кандидата под редним бројем 2. Мирка Лукић гласало је 11 одборника.
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На основу утврђених резултата тајног гласања констатовано је да је за Предсједника
Скупштине општине Шамац изабран Ђуро Ивановић, одборник Хрватске коалиције ХДЗ БиХ –
ХДЗ 1990., на вријеме трајања мандата Скупштине Општине.
У даљем току сједнице истој предсједава
Ивановић.

предсједник Скупштине општине

Ђуро

АД – 9. Приједлог рјешења о престанку функције потпредсједника Скупштине општине
Шамац
Предсједник Комисије за избор и именовања Милан Симић упознао је са приједлогом Комисије
за доношење рјешења о престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац.Приједлог
рјешења дат је на гласање.

Са 25 гласова „ЗА“ (једногласно) одборници су се изјаснили за доношење Рјешења о
престанку функције потредсједника Скупштине општине Шамац Ђури Ивановић, са 28.11.2016.
године, тј. даном истека мандата Скупштине општине.
АД- 10. Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац
Предсједник Комисије за избор и именовања Милан Симић упознао је да је Комисији достављен
само један приједлог за избор потпредсједника Скупштине општине Шамац и то од стране Клуба
одборника Демократског народног савеза, који за потпредсједника Скупштине општине Шамац предлаже
Крсту Бајкановића.
Приједлог је дат на гласање.

За приједлог да се Крста Бајкановић изабере за потпредсједника Скупштине општине
Шамац гласало је 14 одборника, 10 одборника гласало је ПРОТИВ и 1 одборник је био
УЗДРЖАН, што значи да је за потпредсједника Скупштине општине Шамац изабран Крста
Бајкановић, одборник Демократског народног савеза, на вријеме трајања мандата Скупштине
Општине.
АД – 11. Приједлог рјешења о престанку функције замјеника начелника општине Шамац
Начелник општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је доношење рјешења о престанку
функције замјеника начелника Општине Шамац Милану Николић, са даном 28.11.2016. године, због
истека мандата на који је биран.
Дикусије није било и Приједлог за доношење
начелника општине Шамац дат је на гласање.

рјешења о престанку функције замјеника

Са 25 гласова „ЗА“ (једногласно) одборници су се изјаснили за доношење Рјешења
о престанку функције замјеника начелника општине Шамац Милану Николић са 28.11.2016.
године, због истека мандата на који је биран.
АД – 12. Приједлог рјешења о избору замјеника Начелника општине Шамац
Начелник општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се за замјеника начелника Општине
изабере Јадранка Ђукић.
Блаженка Максимовић подсјетила је да је Пословником регулисано да се избор за замјеника
начелника Општине проведе тајним гласањем.
С обзиром да је више одборника изразило мишљење да гласање буде јавно,Предсједник
Скупштине општине Ђуро Ивановић дао је на гласање приједлог да се гласање за избор замјеника
проведе јавно.

Одборници су се изјаснили са 25 гласова ЗА да се гласање за избор замјеника начелника
Општине обави јавно.
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Предсједник Скупштине дао је на изјашњавање приједлог начелника Општине.

За приједлог да се Јадранка Ђукић изабере за замјеника начелника Општине гласало је
11 одборника, док је 14 одборника гласало ПРОТИВ, што значи да приједлог начелника Општине
за избор замјеника начелника Општине није добио потребну већину гласова и да замјеник
начелника Општине није изабран.
АД – 13.

Приједлог рјешења о разрјешењу дужности секретара Скупштине општине

Шамац
Предсједник Комисије за избор и именовања упознао је одборнике да је Комисија утврдила
Приједлог рјешења за разрјешење Блаженке Максимовић дужности секретара Скупштине општине
Шамац, због истека мандата на који је именована.
Приједлог за доношење рјешења о разрјешењу дужности Секретара Скупштине општине
Шамац дат је на гласање.

Са 25 гласова „ЗА“ (једногласно) одборници су се изјаснили за доношење Рјешења о
разрјешењу дужности секретара Скупштине општине Шамац Блаженке Максимовић, са
28.11.2016. године, због истека мандата на који је именована.
АД – 14.
општине Шамац

Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине

Милан Симић предсједник Комисије за избор и именовање, истакао је да је Комисији
достављен приједлог Клуба одборника Демократског народног савеза да се за ВД секретара Скупштине
општине именује Блаженка Максимовић и Комисија предлаже Скупштини да се изјасни о овом
приједлогу.
Дискусије није било и приједлог је дат на гласање.

Са 14 гласова ЗА, 10 гласова ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН за вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Шамац именована је Блаженка Максимовић, дипломирани
правник из Шамца , на период од 90 дана.
АД - 15. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за привреду
Начелник општине Ђорђе Милићевић предложио је да се Милан Симић разријеши дужности
начелника Одјељења за привреду са 28.11.2016. године, због истека мандата на који је именован.
Приједлог је дат на гласање.

Одборници су се изјаснили са 25 гласова „ЗА“ (једногласно) за доношење Рјешења о
разрјешењу Милана Симића дужности начелника Одјељења за привреду Општинске управе
Општине Шамац са 28.11.2016. године, због истека мандата на који је именован.
АД – 16. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду
Начелник општине Ђорђе Милићевић предложио је да се Слободан Стојић, дипломирани
правник из Шамца, именује за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду.
Предраг Маринковић, у име Клуба одборника СНСД-а, затражио је паузу у трајању од 10
минута, што је прихваћено те је услиједила пауза у раду сједнице.
У наставку сједнице предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић дао је на гласање
приједлог начелника Општине за именовање вршиоца дужности
начелника Одјељења за
привреду.Гласању није присуствовала одборница Јадранка Ђукић.
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Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
приједлог да се Слободан Стојић именује за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду
није добио потребну већину гласова и није именован вршилац дужности начелника Одјељења за
привреду.
АД – 17. Приједлог рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за финансије
Начелник општине Ђорђе Милићевић предложио је да се Јадранка Ђукић разријеши дужности
начелника Одјељења за финансије са 28.11.2016. године, због истека мандата на који је именована.
Приједлог је дат на гласање.Гласању није присуствовала Јадранка Ђукић.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) одборници су се изјаснили за доношење Рјешења о
разрјешењу Јадранке Ђукић дужности начелника Одјељења за финансије, са 28.11.2016. године,
због истека мандата на који је именована.
АД - 18.
финансије

Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за

Начелник Општине Ђорђе Милићевић, као овлаштени предлагач, предложио је да се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије именује Слободан Сјенчић, дипломирани
економиста из Шамца,
Предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић дао је приједлог начелника Општине на
гласање.Гласању није била присутна одборница Јадранка Ђукић.

Са 24 гласа „ЗА“ одборници су се изјаснили за именовање Слободана Сјенчић за
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије , са 28.11.2016. године, на период од 90
дана.
АД – 19. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу
Начелник општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се Мара Лазић разријеши дужности
начелника Одјељења за општу управу са 28.11.2016. године, због истека мандата на који је именована
Приједлог је дат на гласање.Гласању није била присутна Јадранка Ђукић.

Са 24 гласа ЗА одборници су се изјаснили за доношење Рјешења о разрјешењу Маре
Лазић дужности начелника Одјељења за општу управу са 28.11.2016, године, због истека мандата
на који је именована.
АД – 20. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу
Начелник Општине Ђорђе Милићевић, као овлаштени предлагач, предложио је да се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу именује Лепа Тривић, дипломирани правник из
Шамца.
Предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић дао је приједлог начелника Општине на
гласање.Гласању није била присутна одборница Јадранка Ђукић.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) одборници су се изјаснили за доношење Рјешења о
именовању Лепе Тривић, дипломираног правника из Шамца, за вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу са 28.11.2016.гпдине, на период од 90 дана.
АД – 21. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
Начелник општине г-дин Ђорђе Милићевић предложио је да се Ђуро Ћосић разријеши
дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове са 28.11.2016.
године, због истека мандата на који је именован.
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Приједлог је дат на гласање.Гласању није била присутна Јадранка Ђукић

Са 24 гласа ЗА (једногласно) одборници су се изјаснили за доношење Рјешења о
разрјешењу Ђуре Ћосић дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове са 28.11.2016. године, због истека мандата на који је именован.
АД – 22. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Начелник Општине Ђорђе Милићевић, као овлаштени предлагач, предложио је да се за
вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове именује
Ведрана Михаљчић, дипломирани инжињер грађевинарства.
Приједлог је дат на гласање.Гласању није била присутна Јадранка Ђукић.

Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
приједлог да се за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове именује Ведрана Михаљчић није добио потребну већину гласова.
АД – 23. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Службе за
друштвене дјелатности
Начелник Општине Ђорђе Милићевић, као овлаштени предлагач, предложио је да се за
вршиоца дужности начелника Службе за друштвене дјелатности именује Боја Илишковић, дипломирани
економиста.
Приједлог је дат на гласање.Гласању није била присутна Јадранка Ђукић.

Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
приједлог да се за вршиоца дужности начелника Службе за друштвене дјелатности именује Боја
Илишковић није добио потребну већину гласова.
АД – 24. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Службе за
локални економски развој, пољопривреду и село
Начелник Општине Ђорђе Милићевић, као овлаштени предлагач, предложио је да се за
вршиоца дужности начелника Службе за локални економски развој, пољопривреду и село именује
Светозар Евђић, дипломирани инжењер пољопривреде.
Предсједник Скупштине дао је приједлог на гласање.Од ове тачке сједници поново присуствује
одборница Јадранка Ђукић.

Одборници су се изјаснили са 11 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
приједлог да се за вршиоца дужности начелника Службе за локални економски развој,
пољопривреду и село именује Светозар Евђић, дипломирани није добио потребну већину
гласова.
АД – 25. Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и чланова сталних радних
тијела и посебног радног тијела Скупштине општине мандатног сазива 2012-2016.година
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је да је Комисија утврдила
Приједлог рјешења, те напоменуо да су исто одборници добили у писаном облику.
Предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић дао је приједлог рјешења на гласање.

Са 25 гласова ЗА , у предложеном тексту донијето је Рјешење о разрјешењу чланова
сталних радних тијела и посебног радног тијела Скупштине општине Шамац, због истека мандата
на који су бирани.
14

Овим Рјешењем разрјешавају се радна тијела Скупштине општине у мандатном сазиву 20122016. година и то:
а) Комисија за статут и прописе
1.
2.
3.
4.
5.

Ђуро Ивановић, предсједник
Горан Глигоревић, члан
Бојана Mарковић, члан
Даринко Јефремовић, члан
Ведран Ђурђевић, члан

б) Комисија за буџет и финансије
1.
2.
3.
4.
5.

Рајко Курешевић, предсједник
Петар Петровић, члан
Благоје Симић, члан
Јока Вуковић, члан
Бранка Дамјановић, члан

в) Комисија за награде и признања
1. Предраг Маринковић, предсједник
2. Недељко Митровић, члан
3. Десанка Цвијетић, члан
г) Комисија за мјесне заједнице
1.
2.
3.
4.
5.

Срђан Настић, предсједник
Николина Шкрбић, члан
Радо Босић, члан
Драган Митровић, члан
Јуро Крајиновић, члан

д) Комисија за равноправност полова
1. Николина Шрбић, предсједник

2. Саша Маслић, члан
3. Бранка Дамјановић, члан
ђ) Комисија за спровођење кодекса понашања
1.
2.
3.
4.
5.

Драшко Симић, предсједник
Предраг Маринковић, члан
Ружа Станишић, члан
Зорица Станишић, члан
Горан Пашалић, члан

е) Надзорни одбор
1. Јадранко Тодоровић, предсједник
2. Марко Курешевић, члан
3. Мирко Лукић, члан
ж) Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке
1. Маријан Туњић, предсједник
2. Радо Босић, члан
3. Џевад Срна, члан
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з) Одбор за регионалну и међународну сарадњу
1. Џевад Мешић, предсједник
2. Брано Гајић, члан
3. Ружа Станишић, члан
4. Мијо Пандуревић, члан
5. Божо Нинковић, члан
и) Савјет за омладину и спорт
1. Мишо Дервенић, предсједник
2. Синиша Кремоњић, члан
3. Симо Симић, члан
4. Драган Симић, члан
5. Алма Касумовић, члан
ј) Савјет за културу
1. Симо Симић, предсједник
2. Саша Маслић, члан
3. Недељко Митровић, члан
4. Ђурђина Босић, члан
5. Дарко Вујичић, члан
к) Савјет за здравство, породицу, борачка и социјална питања
1. Петар Петровић, предсједник
2. Ружа Станишић, члан
3. Десанка Цвијетић, члан
4. Чедо Писаревић, члан
5. Михајло Товирац, члан
л) Одбор за здравље
1. др Јован Живковић, предсједник
2. др Станко Пивашевић, члан
3. др Анкица Поповић Скендеровић, члан
4. Вељко Милкић, члан
5. Босиљка Стајић, члан
6. Крста Бајкановић, члан
7. Слађана Мишић, члан

АД – 26. Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између
предсједника Скупштине општине Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је да је Комисија утврдила
Приједлог рјешења.
Приједлог рјешења дат је на гласање.

Са 25 гласова ЗА (једногласно) донијето је Рјешење о именовању Комисије за
примопредају дужности између предсједника Скупштине општине Шамац.
Овим Рјешењем у Комисију за примипредају дужности између предсједника Скупшине
општине Шамац именују се:
1. Предраг Недић, за предсједника
2. Драган Илинчић, за члана
3. Маријан Туњић, за члана
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За замјенике чланова ове Комисије именују се:
1. Ружа Станишић, замјеник предсједника
2. Михајло Товирац, замјеник члана
3. Саша Маслић, замјеник члана.
Комисија се именује на период од 4 године.

Сједница је завршила са радом у 13,25 часова.

ВД СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић,дипл.прав.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ђуро Ивановић

Записник водила
Зденка Нијемчевић
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