РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 6/17
Датум, 28.04.2017. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА VII СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 28.04.2017. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-6/17 од 21.04.2017. 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

+

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

+

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, Миленко Бузаџија. -представник канцеларије ОСЦ БиХ у
Брчком, Драгица Борорјевић, в.д. директор ЈУ Народна библиотека Шамац, Дубравка Пантелић, директор
ЈЗУ Апотека Шамац, Боро Богдановић, шеф Одсјека цивилне заштите Шамац и Младен Аџић , самостални
стручни сарадник на пословима пољопривреде, водопривреде и шумарства у Општинској управи Шамац.
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 ( нема
Варадиновић Симе и Товирац Михајла), 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 VII редовну
сједницу Скупштине. Потом је предложила допуну приједлога дневног реда и то у тачци 20. Избор и
именовање са подтачкама:
к) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица
у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
л) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица
у ЈЗУ Дом здравља Шамац
Приједлога више није било и предсједница Скупштине ставила је на гласање за допуну тачке 20.
Избор и именовања са подтачкама к) и л).

Са 22 гласа ЗА прихваћен је приједлог за допуну тачке 20. Избор и именовање са
подтачкама:
к) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих
лица у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
л) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих
лица у ЈЗУ Дом здравља Шамац

Предсједница Скупштине ставила је на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеном допуном тачке 20.

Одборници су са 22 гласа ЗА усвојили слиједећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Извјештај Верификационе комисије са приједлогом:

а) Закључка о усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
б) Рјешења о престанку мандата одборника у Скупштини општине Шамац Јадранки
Ђукић – Социјалистичка партија
2. Извод из записника са VI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
4. Нацрт Статута општине Шамац
5. Приједлог одлуке одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју
општине Шамац
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6. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач Општина Шамац
7. Приједлог одлуке о измјени одлуке о одборничком додатку и накнади за рад у
радним тијелима Скупштине општине Шамац
8. Приједлог одлуке о измјени одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене
1 m² корисне површине стамбеног и пословног простора за 2016. годину на подручју
општине Шамац
9. Извјештај о извршеној перасподјели буџетских средстава у оквиру и између потрошачких
јединица за период 01.01.-31.12.2016. године
10. Извјештај о извршењу буџета Општине Шамац за период 01.01-31.12.2016. год.
11. Приједлог закључка о прихватању Иницијативе за покретање поступка правне заштите
природног подручја за проглашење заштићене зоне бара ''Тишина''
12. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2016.
години са планом коришћења средстава од водиних накнада у 2017 години и
извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе за 2016. годину
13. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села
у 2016. години
14. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2016. години
15. Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2016. годину
16. Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2016. години са годишњим
обрачуном
17. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац за 2017. годину
18. Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2016. години
са годишњим обрачуном
19. Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Шамац за 2017.
годину
20. Избор и именовање
а) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д предсједника Одбора за жалбе Општине
Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању члана Одбора за жалбе Општине Шамац
д) Приједлог рјешења о именовању предсједника Одобра за жалбе Општине
Шамац
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу Мандић Бранка в.д. члана УО ЈУ Центар за
социјални рад
е) Приједлог рјешења о разрјешењу Галешић Свјетлане в.д. члана УО ЈУ
Центар за социјални рад
ж) Приједлог рјешења о именовању два члана УО ЈУ Центар за социјални рад
Шамац
з) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за
избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Општина
Шамац
и) Приједлог одлуке о измjeни одлуке о делегирању одборника Скупштине
општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу
брака
ј) Приједлог рјешења о измјени рјешења о именовању Комисије за примопредају
дужности између предсједника Скупштине општине Шамац
к) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих
лица у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
л) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих
лица у ЈЗУ Дом здравља Шамац
21. Актуелни час

Прије преласка на дневни ред одборена је пауза за рад Верификационе комисије.
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АД – 1. Извјештај Верификационе комисије са приједлогом:

а) Закључка о усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
б) Рјешења о престанку мандата одборника у Скупштини општине Шамац Јадранки
Ђукић – Социјалистичка партија
Брано Гајић, предсједник Комисије за верификацију мандата, поднио је Извјештај Комисије,
која је на сједници од 28.04.2017. године прегледала пристиглу одлуку ЦИК-а БиХ o престанку мандата
одборнику СО Шамац јадранки Ђукић. Комисија предлаже да се Извјештај Комисије усвоји и да се
констатује престанак мандата одборници Јадранки Ђукић – Социјалистичка партија са 29.03. 2017.године .
Након подношења Извјештаја приступило се изјашњавању.
а) Приједлог закључка о усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
Са 22 гласа ЗА усвојен је Извјештај Комисије за верификацију мандата са приједлогом за
утврђивање престанка мандата одборника Јадранке Ђукић – Социјалистичка партија са даном
29.03.2017. године.

б) Приједлог Рјешења о престанку мандата одборника у Скупштини општине
Шамац Јадранки Ђукић – Социјалистичка партија
Са 22 гласа ЗА донијето је Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине општине
Шамац, којим се утврђује да је престао мандат, прије истека времена на које је изабрана, одборнику у
Скупштини општине Шамац Јадранки Ђукић – Социјалистичка партија са 29.03.2017.године

АД – 2. Извод из записника са VI редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала да ли има примједби на Извод из записника са VI редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 28.03.2017. године, а пошто није било, Извод је стављен на
изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао одборник Недељко Митровић.

Са 21 гласoм ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са VI редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 28.03.2017. године, без примједби.
АД – 3. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
Начелник Општине Ђорђе Милићевић је поднио усмену информацију и поред осталог истакао
слиједеће:
Начелник се захвалио одборницима Скупштине општине и представницима медија на
присуству свечаној сједници Скупштине општине Шамац поводом Дана општине Шамац
-

Прије 15. априла одржан је састанак везано за Пројекat „LIFE“, који се односи на
привлачење инвестиција и побољшање локалног пословног окружења.

-

У Пелагићеву је одржан састанак начелника шест општина из окружењана тему евентуалне
изградње спалионице отпада;

-

Наредних дана ће се кренути у санирање депоније „Јелас“ у Доњем Хасићу;

-

Завршен је Правилник о подстицајима у привреди;Служба за локални економски развој,
пољопривреду и село је завршила снимање свих пословних простора на подручју Општине
Шамац у сврху израде водича за инвеститоре
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-

У завршној фази је Пројекат који се прводи у сарадњи са NBR-om .У оквиру овог пројекта 10
малих предузетника ће на основу приложених бизнис планова добити по 2 000€.Такође ће
бити одборно за санацију Дома пензионера Шамац 3.000 € као и за санацију терена ФК
Борац Шамац такође 3 000 €.

-

Завршен је тендер и пројекат „Зона санитарне заштите изворишта“ је прошао у вриједности
14.700,00 КМ

-

Менаџмент Општине је коначно успио ступити у контакт са власником Bader-a а у два
наврата су обављени и разговори са радницима.Власник Bader-a je том приликом
информисао да је његова фирма у Њемачкој банкротирала, а да се у фирми у Шамцу
тренутно прави нова систематизација радних мјеста.Такође је обећао да ће у наредном
периоду уплатити одређена средства Општини на име дуга за закуп пословног простора, који
износи 20.000 КМ.

-

У међувремену је завршен Јавни оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у
власништву Републике Српске за ратарску и сточарску производњу

-

За сутра у 11,00 часова у згради Општинске управе у Шамцу заказан састанак са министром
пољопривреде, водопривреде и шумарства г-дином Мирјанићом
на тему нелегалне
експлоатације шљунка.

-

Менаџмент општине је у два наврата имао састанак са начелником Центра јавне безбједности
Бијељина, коме Полицијска станица Шамац сада припада а разговарало се о два кључна
проблема а то су нелегална експлоатација шљунка и појачано присуство репресије у
саобраћају на подручју Општине Шамац.
У дискусији која је услиједила учешће су узели: Ведран Ђурђевић и Крста Бајкановић, а
одговоре везано за њихову дискусију дао је начелник Општине Ђорђе Милићевић.

Са 13 гласова ЗА и 9 гласова УЗДРЖАН прихваћена је Информација о активностима
начелника Општине између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац , коју је
начелник Општине усмено поднио.
АД – 4. Нацрт Статута општине Шамац

Дискусије није било и Нацрт Статута општине Шамац стављен је на изјашњавање.
Са 22 гласа ЗА (једногласно) донијет је слиједећи

Закључак

1. Прихвата се Нацрт Статута Општине Шамац и упућује на јавну расправу.
2. Нацрт Статута објавиће се на интернет страници Општине Шамац
www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 20 дана, а према плану који ће утврдити
Начелник општине.
4. За спровођење јавне расправе задужује се Комисија за статут и прописе, Служба
Начелника општине и Стручна служба Скупштине Општине, који се истовремено
обавезују да доставе Скупштини општине, уз Приједлог Статута, извјештај о
резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима изнесеним у истој.
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АД – 5. Приједлог одлуке о одређивању радног времена у угоститељским објектима
на подручју општине Шамац
Уводне напомене дала је Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, која је истакла да се ради о усклађивању са важећом Уредбом.
Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао Недељко
Митровић.

Са 21 гласом ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о одређивању радног
времена у угоститељским објектима на подручју општине Шамац.
АД – 6. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора у
јавним установама чији је оснивач Општина Шамац

Пошто је констатовано да нема потребе за уводним образложењем, Приједлог одлуке је дат на
дискусију.Дискусије није било и Приједлог одлуке је стављен на изјашњавање, кломе није присуствовао
Велимир Андрић.

Са 21 гласом ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Општина Шамац.
АД – 7. Приједлог одлуке о измјени одлуке о одборничком додатку и накнади за рад у
радним тијелима Скупштине општине Шамац
Од ове тачке сједници присуствује и одборник Михајло Товирац.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић је истакао да се Приједлогом ове одлуке предлаже измјена
постојеће Одлуке односно смањење одборничке накнаде са 400 на 300 КМ.
Приједлог одлуке дат је на дискусију.Учешће у дискусији узели су: Предраг Маринковић, Крста
Бајкановић, Ђуро Ивановић, начелник Општине Ђорђе Милићевић,Ведран Ђурђевић, Недељко Митровић,
Велимир Андрић, Маријан Туњић и Милан Симић.
Са 16 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН у предложеном тексту донијета је
Одлука о измјени одлуке о одборничком додатку и накнади за рад у радним тијелима Скупштине општине
Шамац.
АД – 8. Приједлог одлуке о измјени одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске
цијене 1 m² корисне површине стамбеног и пословног простора за 2016. годину на подручју општине
Шамац
Краће напомене дала је Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и
стамбено.комуналне поислове.
Након дискусије одборника Милана Симића, приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.
Изјашњавању није била присутна одборница Мара Лазић.

Са 21 гласом ЗА и 1 гласом ПРОТИВ у предложеном тексту донијета је Одлука о
измјени одлуке о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m² корисне површине
стамбеног и пословног простора за 2016. годину на подручју општине Шамац
АД – 9. Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у оквиру и између
потрошачких јединица за период 01.01.-31.12.2016. године
Слободан Сјенчић , начелник Одјељења за финансије, дао је уводно образложење.
Дискусије није било и Извјештај је дат на изјашњавање. Изјашњавању није присуствовао
одборник Крста Бајкановић.
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Са 21 гласом ЗА и 1 гласом ПРОТИВ усвојен је Извјештај о извршеној прерасподјели
буџетских средстава у оквиру и између потрошачких јединица за период 01.01.-31.12.2016. године.

Накопн ове тачке услиједила је пауза од 10 минута.
АД – 10. Извјештај о извршењу буџета Општине Шамац за период 01.01-31.12.2016. год
Од ове тачке дневног реда сједници присуствује и одборник Симо Варадиновић.
Уводно образложење дао је начелник Одјељења за финансије Слободан Сјенчић.Том приликом је
навео да је остварен непокривени дефицит у износу од 800.287 КМ а кумулативни дефицит износи
3.459.038 КМ.Однос пореских и непореских прихода је доста неповољан и требали би имати далеко веће
непореске приходе.Расходи за личну потрошњу и издаци за отплату дугова чине 60 % наших сигурних
примања.Порески приходи су за последњих 10 година порасли за 13,9% а непорески приходи су за 2016.
годину у односу на 2007.годину мањи за 36%.За ових 10 година трошкови су много брже расли у односу
на приходе.Краткорочне обавезе износе 2.773.000 КМ а дуговања за недоспјеле обавзе 9.500.000 КМ на
дан 31.12.2016. године.
У дискусији учешће су узели: Михајло Товирац, Милан Симић, Велимир Андрић, Мирко
Лукић,Слободан Сјенчић, Начелник Општине, Ведран Ђурђевић, Предраг Маринковић и Ђуро Ивановић.

Дискусије више није било и Извјештај је дат на изјашњавање са приједлогом закључка
од стране Клуба одборника НДП-а.
Прво се гласало о приједлогу закључака.
Са 14 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 4 гласа УЗДРЖАН прихваћен је приједлог
закључака од стране Клуба одборника НДП-а.
Затим је стављен на изјашњавање Извјештај заједно са већ прихваћеним закључцима.
Са 14 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 4 гласа УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о
извршењу буџета Општине Шамац за период 01.01-31.12.2016. године, са слиједећим закључцима:
1. Скупштина општине изражава мишљење да наслијеђена прекомјерна задуженост

Општине исказана у Извјештају, те немогућност сервисирања претходно створених
кредитних обавеза, онемогућава нормално функционисање буџета у 2017. години, те
да укупно стање дуга по основу неизмирених краткорочних и дугорочних обавеза у
износу од 12.310.196,06 КМ,представља свакодневну пријетњу функционисању свих
виталних функција које се финансирају из текућег буџета.
2. Задужује се Oдјељење за финансије да до 31.05.2017.год. припреми реалан приједлог

Одлуке о покрићу непокривеног дефицита за 2016. годину у износу од 800.287 КМ.
Остварени кумулативни дефицит износи 3.459.038 КМ.

Након ове тачке услиједилча је пауза у трајању од 30 минта.
АД – 11. Приједлог закључка о прихватању Иницијативе за покретање поступка правне
заштите природног подручја за проглашење заштићене зоне бара ''Тишина''
Предраг Недић, начелник Службе за локални економски развој, пољопривреду и село,
дао је уводно образложење и уједно предложио да се у члану 1. иза текста „ прихвата
Иницијативу „ дода слиједећи текст „Друштва за истраживање и заштиту бидиверзитета“ Бања
Лука „ а послије слиједи преостали текст.
Дискусије није било и Приједлог закључка стављен је на изјашњавање са предложеном
допуном у члану 1.Изјашњавању није присуствовао Благоје Симић.
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Са 23 гласа ЗА донијет Закључак о прихватању Иницијативе за покретање поступка правне
заштите природног подручја за проглашење заштићене зоне бара ''Тишина'', са предложеном допуном у
члану 1. који тако допуњен гласи:

„Скупштина општине Шамац прихвата Иницијативу „Друштва за истраживање и
заштиту бидиверзитета“ Бања Лука за покретање поступка правне заштите природног подручја за
проглашење заштићене зоне бара „Тишина“ број 48/16 од 07.10.2016. године.“
АД – 12- Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2016.
години са планом коришћења средстава од водиних накнада у 2017 години и извјештај о утрошку
средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за
2016. годину
Уводно образложење дао је Младен Аџић, самостални стручни сарадник на пословима
пољопривреде, водопривреде и шумарства у Одјељењу за привреду.Након краће дискусије одборника
Милана Симића, Извјештај је стављен на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о утрошку средстава
прикупљених по основу водних накнада у 2016.години са планом коришћења средстава од водиних
накнада у 2017 години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе за 2016. годину
АД – 13. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у
2016. години

Уводно образложење шпо Извјештају дао је Младен Аџић.Након диксуије одборника
Милана Симића и одговора на његову дискусије који је дао начелник Општине Ђорђе
Милићевић, Извјештај је стављен на изјашњавање.
Са 14 гласова ЗА и 10 гласова УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о расподјели и утрошку
средстава за развој пољопривреде и села у 2016. Години.
АД – 14. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2016. години
Слободан Стојић, начелник
Службе за друштвене дјелатности, дао је уводно
образложење.Након дискусије одборника Милана Симића и Мирка Лукића као и начелника
Општине Ђорђе Милићевић, Извјештаје је стављен на изјашњавање.
Са 21 гласом ЗА и 3 гласа УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о додјели једнократне новчане
помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2016. години.
АД – 15. Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју
општине Шамац за 2016. годину
Боро Богдановић, шеф Одсјека цивилне заштите, дао је уводно образложење. Дискусије
није било и Информација је стављена на изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА прихваћена је Информација о раду и функционисању система заштите и
спасавања на подручју општине Шамац за 2016. годину

8

АД – 16.

Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2016. години са годишњим

Обрачуном
Дубравка Пантелић, директор ЈЗУ Апотека Шамац, дала је уводно образложење по материјали за
ову и наредну тачку дневног реда.
Дискусије није било и Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2016. Години са годишњим
обрачуном стављен је на изјашњавање.Изјашњавању нису присуствовали Мирко Лукић и Саша

Маслић.
Са 22 гласа ЗА усвојен је Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2016. години са
годишњим обрачуном.
АД – 17. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац за 2017. годину
Дискусије није било и Програм рада са финансијским планом за 2017. годину стављен је на
изјашњавање.Изјашњавању није присуствовао Мирко Лукић.

Са 23 гласа ЗА дата је сагласност на Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека
Шамац за 2017. Годину.
АД – 18. Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2016. Години са
годишњим обрачуном
Уводно образложење дала је Драгица Боројевић, вршилац дужности директора ЈУ Народна
библиотека Шамац.
Дискусије није било и Извјештај са годишњим обрачуном стављен је на изјашњавање.
Изјашњавању нису присуствовали Мирко Лукић и Симо Варадиновић.

Са 22 гласа ЗА усвојен је Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у
2016. години са годишњим обрачуном.
АД – 19. Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Шамац за 2017. годину
Дискусије није било и Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Шамац за
2017. Годину стављен је на изјашњавање.Изјашњавању нису присуствовали Мирко Лукић и Симо
Варадиновић.

Са 22 гласа ЗА дата је сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Народна
библиотека Шамац за 2017. годину.
АД – 20. Избор и именовање
а) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
Од ове тачке сједници поново присуствују одборници Мирко Лукић и Симо Варадиновић.
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења
о разрјешењу в.д. директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Михајло Товирац је ставио примједбу на образложење наведено у приједлогу рјешења гдје се
наводи да је Комисија за избор и именовање утврдила приједлог рјешења о именовању Благоја
Симића,спец.др.мед. за директора ЈЗу Дом здавља Шамац и исти доставила Скупштини општине Шамац
на разматрање.Наиме, он сматра , ако оба пријављена кандидата задовољавају услове конкурса, да је
Комисија требало да предложи Скупштини ко је кандидат бр. 1 а ко кандидат бр. 2.
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Дискусије више није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.
Са 21 гласом ЗА и 3 гласа УЗДРЖАН у предложеном трексту донијето је Рјешење о
разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац, којим
се др Михајло Товирац раразрјешава дужности вршиоца дужности директора ове ЈЗУ, са
28.04.2017. године, због истека периода на који је именован.
б) Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења
о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, којим се предлаже да се за директора ове ЈЗУ именује
Благоје Симић, спец. др. мед., са 29.04.2017. године, на период од четири године.
Михајло Товирац пита која је сврха Комнисије за избор и именовање ако она предлаже само
једног кандидата и ако се тражи сагласност Министарства здравља и социјалне заштите за само једног
кандидата. Наводи да је на сједници Комисије за статут и прописе изнио мишљење да он сумња у
валидност документа – увјерења о некажњавању Благоја Симића, издатог од Полицијске станице Шамац
а општепознато је да он као хашки оптуженик осуђен и да је одлежао казну затвора из кога је изашао 2011.
године. Сматра да није испоштован јавни конкурс, због чега ће он поднијети тужбу и сигуран је
ће добити на суду.
Велимир Андрић је увјерен да је Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац
савјесно и одговорно поступила приликом утврђивања Приједлога рјешења за именовање директора ЈЗУ
Дом здравља Шамац.
Мирко Лукић сматра да Комисија за избор и именовање није погрјешила када је предложила
једног кандидата и уједно пита да ли је тражена сагласност Министарства здравља за вршиоца дужности
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Дискусије више није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.Благоје Симић није гласао.

Са 15 гласова ЗА, 5 ПРОТИВ и 3 УЗДРЖАН донијето је Рјешење о именовању
директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац, којим се Благоје Симић, спец.
др.мед. именује за директора поменуте установе, са 29.04.2017. године, на период од четири
године.
в) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења
о разрјешењу в.д предсједника Одбора за жалбе Општине Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења је стављен на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење о
разрјешењу в.д. предсједника Одбора за жалбе општине Шамац, којим се Митар Митровић,
дипломирани правник, разрјешава дужности в.д.предсједника Одбора за жалбе општине Шамац,
са 28.04.2017. године, због окончања поступка за именовање члана Одбора за жалбе.
г) Приједлог рјешења о именовању члана Одбора за жалбе Општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења

о именовању члана Одбора за жалбе Општине Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН у предложеном тексту донијети је Рјешење о
именовању члана Одбора за жалбе општине Шамац, којим се Звонко Шушак, дипломирани
правник, именује за члана Одбора за жалбе општине Шамац од 29.04.2017. године, на период
трајања мандата Одбора за жалбе, односно до 17.12.2018. године.
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д) Приједлог рјешења о именовању предсједника Одобра за жалбе Општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења
о именовању предсједника Одобра за жалбе Општине Шамац, којим се предлаже да се Владимир
Благојевић, дипломирани правник, именује за предсједника Одбора за жалбе општине Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом ПРОТИВ у предложеном тексту дониојето је Рјешење о
именовању предсједника Одбора за жалбе општине Шамац, којим се Владимир Благојевић,
дипломирани правник, именује за предсједника Одбора за жалбе општине Шамац, од 29.04.2017.
године, на период трајања мандата Одбора за жалбе, односно до 17.12.2018. године.
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу Мандић Бранка в.д. члана УО ЈУ Центар за социјални
рад
Начелник Општине Ђорђе Милићевић, као овлаштени предлагач предлаже да се Мандић Бранко
разријеши дужности в.д. члана УО ЈУ Центар за социјални рад Шамац, због истека времена на које је
именован.
Дискусије није било и Приједлог рјешења је стављен на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА, 3 гласа ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето
је Рјешење о разрјешењеу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Шамац, којим се Мандић Бранко разрјешава дужности вршиоца дужности члана Управног
одбора Ју Центар за социјални рад Шамац, са 28.04.2017. године, због истека времена на које је
именован.
е) Приједлог рјешења о разрјешењу Галешић Свјетлане в.д. члана УО
социјални рад

ЈУ Центар за

Начелник Општине Ђорђе Милићевић, као овлаштени предлагач предлаже да се Галешић
Свјетлана разријеши дужности в.д. члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац, због
истека времена на које је именована.
Дискусије није било и Приједлог рјешења је стављен на изјашњавање.

Са 16 гласова ЗА, 3 гласа ПРОТИВ и 5 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту
донијето је Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Ју Центар за
социјални рад Шамац, којим се Свјетлана Галешић разрјешава дужности вршђиоца дужности
члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац са 28.04.2017. године, због истека
времена на које је именована.
ж) Приједлог рјешења о именовању два члана УО ЈУ Центар за социјални рад Шамац
Начелник Општине Ђорђе Милићевић, као овлаштени предлагач предлаже да се за чланове
Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац именују Радо Игњатовић и Јелена Николић, почев од
29.04.2017. године, на период трајања мандата Управног одбора, односно до 30.04.2018. године.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА, 1 гласом ПРОТИВ и 9 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту
донијето је Рјешење о именовању два члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац,
којем се за чланове Управног одбпра ЈУ Центар за социјални рад Шамац именују Радо
Игњатовић и Јелена Николић, на период трајања мандата Управног одбора, односно до
30.04.2018.године.
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з) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама чији је оснивач Општина Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним
установама чији је оснивач Општина Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења је стављен на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 8 гласова УЗДРЖАН у предложеном тексту
донијето је Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање
директора у јавним установама чији је оснивач Општина Шамац, којим се у поменуту Комисију
именују:
1. Јефремовић Даринко, предсједник
2. Шмитран Тамара, члан
3. Симеуновић Сузана, члан
4. Јосиповић Борислав, члан
5. Кајтез Мирко, члан
и) Приједлог одлуке о измjeни одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог одлуке о
измjeни одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица
присуствовати закључењу брака.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о измjeни одлуке о делегирању
одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати
закључењу брака.
Овом Одлуком се тачка I подтачка 3. мијења те умјесто „Предраг Недић“ треба да стоји
„Ђорђе Кертић“.
ј) Приједлог рјешења о измјени рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности
између предсједника Скупштине општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења
о измјени рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине
општине Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 22 гласа ЗА и 2 гласа УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење о измјени
Рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине
општине Шамац, којим се у Рјешењу о именовању Комисије за примопредају дужности између
предсједника Скупштине општине Шамац, бр. 07-111-122716 од 28.11.2016. године у тачци I
подтачка 1. Мијења, те умјесто „Предраг Недић- предсједник“ треба да стоји „Ђорђе Кертићпредсједник“
к) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих
лица у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења
о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈП „Слободна зона“ д.о.о.
Шамац.
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Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА, 4 гласа против и 6 ГЛАСОВА уздржан у предложеном тексту донијето
је Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈП
„Слободна зона“ д.о.о. Шамац, којим се у поменуту Комисију именују:
1. Шмитран Тамара, предсједник из реда запослених у Општинској управи
2. Гаврић Славица, члан из реда запослених у Општинској управи
3. Воћкић Зора, члан из реда запослених у ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
За замјенике предсједника и чланова комисије именују се:
1. Јефремовић Даринко, замјеник предсједника из реда запослених у Општинској
управи
2. Илишковић Боја, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи
3. Крстановић Љиљана, замјеник члана из реда запослених у ЈП ''Слободна зона'' д.о.о.
л) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих
лица у ЈЗУ Дом здравља Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао одборнике
да се Комисија састала и на VIII сједници одржаној 26.04. текуће године, утврдила Приједлог рјешења
о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Дискусије није било и приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 15 гласова ЗА, 5 гласова ПРОТИВ и 4 гласа УЗДРЖАН у предложеном тексту
донијето је Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица
у ЈЗУ Дом здравља Шамац, којим се у поменуту Комисију именују:
1. Шмитран Тамара, предсједник – из реда запослених у Општинској управи
2. Гаврић Славица, члан - из реда запослених у Општинској управи
3. Михајловић Весна, члан из реда запослених у ЈЗУ Дом здравља Шамац
За замјенике предсједника и чланова Комисије именују се:
1. Јефремовић Даринко, замјеник предсједника из реда запослених у Општинској
управи
2. Илишковић Боја, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи
3. Мокрић Живка, замјеник члана из реда запослених у ЈЗУ Дом здравља Шамац.
АД – 10. Актуелни час
I

Предраг Маринковић, предсједник Клуба одборника СНСД-а,поставио је питање у вези са

смјеном предсједника Савјета МЗ Крушково Поље и да ли је иста извршена у складу са Законом
и Статутом општине Шамац.
Лепа Тривић, начелница Одјељења за општу управу, наводи да г-дин Славко Илишковић
није имао ништа против његовог разрјешења им она сам је глсао да се разрјеши.
Ведран Ђуређевић истиче да Славко Илишковић могао сам поднијети оставку да је то
желио.
Лепа Тривић истиче да Одјељење за општу управу нема никакве везе разрјешењем
предсједника Савјета МЗ Крушково Поље и да је за то надлежна Општинска изборна комисија.
II Предраг Маринковић наводи да је Клуб одборника СНСД-а тражио информацију од начелника
Општине везано за кориштењe просторија у склопу Дома културе у Горњиј Слатини, које су дате у закуп
Кертић Далибору и данас су добили дјелимичан одговор начелника Општине.Наводи да ће према
њиховим сазнањима у поменутим просторијама бити апарати на којима ће се моћи играти игре на срећу, а
то значи коцкање, што лоше утиче на менталитет младих људи, те сматра да то треба спријечити.
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III Недељко Митровић поставио је питање у вези могућности за прикључење свјетиљки са јавне
расвјете на бројила грађана који су заинтересовани за то.
Ведрана Михаљчић , начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
одговорила је да се прикључење врши само ако се свјетиљка налази на истој бандери на којој се налази и
бројило заинтересованог лица.
Сједница је завршила са радом у 14,18 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.

Записник водила
Зденка Нијемчевић
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