РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-4/17
Датум, 28.03.2017. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА VI СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 28.03. 2017. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,СА ПОЧЕТКОМ У 08,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-4/17 од 20.03.2017. 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

+

9

НИКОЛИНА ШКРБИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

10

БРАНО ГАЈИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

11

СИМО ВАРАДИНОВИЋ

СДС - Српска демократска странка

0

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

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 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, Светозар
Евђић, начелник Одјељења за привреду,Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности,
Предраг Недић, начелник Службе за локални економски развој, пољопривреду и село, Милкица Гарић,
замјеник Правобраниоца РС – сједиште замјеника у Добоју, Лазар Благојевић, предсједник Општинске
борачке организације 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 (одсуство
је правдао Симо Варадиновић), 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 VI редовну
сједницу Скупштине. Потом је упитала да ли има приједлога за измјену и допуну дневног реда по
Сазивнику.
Начелник Општине је предложио да се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке о измјени Одлуке
о одборничком додатку и накнади за рад у радним тијелима Скупштине општине Шамац, као тачка 5. А
остале тачке да се помјерају.
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања, предложио допуну
дневнг реда, односно допуну тачке 9. Избор и именовање са подтачкама од ђ) до л) и то:
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
е) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ж) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац
з) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац у име
јединице локалне самоуправе
и) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Обудовац“
Обудовац
ј) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ОШ „Обудовац“ у име јединице локалне
самоуправе
к) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња
Црквина у
име јединице локалнбе самоуправе
л) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња Црквина у
име јединице локалне самоуправе
Приједлога више није било и предсједница Скупштине ставила је на гласање приједлог начелника
Општине да се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке о измјени Одлуке о одборничком додатку и
накнади за рад у радним тијелима Скупштине општине Шамац.

Одборници су се изјаснили са 12 гласова ЗА и 10 гласова УЗДРЖАН, што значи да
приједлог није прихваћен.
Потом је предсједница Скупштине ставила на гласање приједлог Комисије за избор и
именовање за допуну тачке 9. Избор и именовање са подтачкама од ђ) до л)

Са 22 гласа ЗА прихваћен је приједлог Комисије за избор и именовање за допуну тачке
9. Избор и именовање са подтачкама:
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
е) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ж) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац
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з) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац у име
јединице локалне самоуправе
и) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Обудовац“
Обудовац
ј) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ОШ „Обудовац“ у име јединице локалне
самоуправе
к) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња
Црквина у
име јединице локалнбе самоуправе
л) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња Црквина у
име јединице локалне самоуправе
Предсједница Скупштине ставила је на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеном допуном тачке 9.

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 Ђури
Ивановић – Хрватска коалиција ХДЗ БиХ ХДЗ 1990
в) Рјешења о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Шамац Хрвоји
Шимовић –Хрватска коалиција ХДЗ БиХ ХДЗ 1990
г) Рјешења о престанку мандата одборника у Скупштини општине Шамац Предрагу
Недић – Народни Демократски покрет
д) Рјешења о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Шамац Ђорђи
Кертић – Народни демократски покрет
- Полагање свечане заклетве одборника Хрвоје Шимовић и Ђорђе Кертић
2. Извод из записника са V редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
4. Приједлог одлуке о додјели награда и признања за 2016. годину
5. Приједлог програма и календара културних активности у 2017. години
6. Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе у 2016. години
7. Извјештај о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника у Добоју за период
01.01.-31.12.2016. године – Општина Шамац
8. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2016. годину са
Програмом рада за 2017. годину
9. Избор и именовање
а) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ ''Туристичка организација'
Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ ''Туристичка организација''
Шамац
д) Приједлог рјешења о измјенама рјешења о избору предсједника и чланова сталних
радних тијела Скупштине општине Шамац
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
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е) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ж) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“
Шамац
з) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац у име
јединице локалне самоуправе
и) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Обудовац“
Обудовац
ј) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ОШ „Обудовац“ у име јединице
локалне самоуправе
к) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња
Црквина у име јединице локалне самоуправе
л) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња Црквина у
име јединице локалне самоуправе

10. Актуелни час
Прије преласка на дневни ред одборена је пауза за рад Верификационе комисије.
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 Ђури
Ивановић – Хрватска коалиција ХДЗ БиХ ХДЗ 1990
в) Рјешења о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Шамац Хрвоји
Шимовић –Хрватска коалиција ХДЗ БиХ ХДЗ 1990
г) Рјешења о престанку мандата одборника у Скупштини општине Шамац Предрагу
Недић – Народни Демократски покрет
д) Рјешења о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Шамац Ђорђи
Кертић – Народни демократски покрет
- Полагање свечане заклетве одборника Хрвоје Шимовић и Ђорђе Кертић
Брано Гајић, предсједник Комисије за верификацију мандата, поднио је Извјештај Комисије, која
је на сједници од 28.03.2017. године прегледала пристигле одлуке ЦИК-а БиХ и увјерења о додјели
мандата одборницима Шимовић Хрвоју и Кертић Ђорђу, те констатовала да су документа издата од
надлежног органа и да подаци у издатим увјерењима одговарају подацима из Одлука ЦИК-а БиХ.
Комисија предлаже да се Извјештај Комисије усвоји, да се констатује престанак мандата одборнику Ђури
Ивановић Хрватска коалиција ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 прије истека мандата на који је изабран, да се
верификује мандат одборнику Хрвоју Шимовић Хрватска коалиција ХДЗ БиХ- ХДЗ 1990, да се констатује
престанак мандата одборнику Предрагу Недић , Народни демократски покрет у Скупштини општине
Шамац прије истека мандата на који је изабран и да верификује мандат одборнку Ђорђи Кертић Народни
демократски покрет у Скупштини општине Шамац.
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 Ђуре Ивановић – Хрватска коалиција ХДЗ БиХ-ХДЗ
1990 и Предрага Недић – Народни демократски покрет прије истека времена на који су изабрани
и верификацију мандата одборника у Скупштини општине Шамац Хрвоје Шимовић - Хрватска
коалиција ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 и Ђорђе Кертић – Народни демократски покрет.
б) Приједлог Рјешења о престанку мандата одборника у Скупштини општине
Шамац Ђури Ивановић – Хрватска коалиција ХДЗ БиХ -ХДЗ 1990
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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 изабран, одборнику у
Скупштини општине Шамац Ђури Ивановић Хрватска коалиција ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 са
16.02.2017.године.
в) Приједлог рјешења о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Шамац
Хрвоји Шимоић Хрватска коалиција ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990
Са 22 гласа ЗА донијето је Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине општине
Шамац, којим се верификује мандат одборнику у Скупштини општине Шамац Хрвоји Шимовић –
Хрватска коалиција ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990.
г) Приједлог рјешења о престанку мандата одборника у Скупштини општине Шамац
Предрагу Недић – Народни демократски покрет
Са 22 гласа ЗА донијето је Рјешење о престанку мандата одборника у Скупштини општине
Шамац, којим се утврђује да је престао мандат прије истека времена на које је изабран, одборнику
Предрагу Недић – Народни демократски покрет са 01.03. 2017. године.
д) Са 22 гласа ЗА донијето је Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине општине
Шамац, којим се верификује мандат одборнику у Скупштини општине Шамац Ђорђи Кертић – Народни
демократски покрет.
Послије вефификације мандата одборници Ђорђе Кертић и Хрвоје Шимовић дали су свечану
заклетву.
Велимир Андрић је обавијестио да је Стрчној служби СО доставио писмено обавјештење да је
предсједник Клуба одборника НДП-а Велимир Андрић а замјеник предсједника Љубиша Станишић.
Ђуро Ивановић је такође обавијестио Скупштину да је Стручној служби доставио писмено
обавјештење да је предсједник Клуба одборника Хрватске коалиције ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 Маријан Туњић
а замјеник Клуба Маријан Јовић.

АД – 2. Извод из записника са V редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала да ли има примједби на Извод из записника са V редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 28.02.2017. године, а пошто није било, Извод је стављен на
изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са V редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 28.02.2017. 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:
- У фебруару је одржан састанак са амбасадором Велике Британије у БиХ г-дином Едвардом
Фергусоном на тему резултата реализације пројекта „Lajf“, који се односи на привлачење инвестиција и
побољшање локалног пословног окружења.Овај програм финансира Влада Велике Британије а
имплементатори су Међународна финансијска корпорација (IFC) и групација Ссвјетске банке.Пројекат
траје годину дана и подржава отварање нових радних мјеста, обнављање инфраструктуре и јачање
економске активности.
- Почетком марта у Брчком је одржан састанак поводом Пројекта деминирања на подручју
четири општине Посавине , тј. Општине Шамац, Доњи Жабар, Домаљевац-Шамац и Брчко,
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који је финансирала Влада Јапана.На подручју општине Шамац до сада је очишћено 243 000 m2 земљишта
од мина.Начелник наше општине је том приликом разговарао са амбасадором Јапана не само о овом, већ и
о другим пројектима који се односе на Општину Шамац.
- У Минстарству правде са министром Касиповићом а у присуству предсједника Суда у
Модричи начелник Општине је имао разговор око оживљавања одјељења овог Суда у Шамцу.На
инсистирање Начелника општине Шамац договорено је заживљавање Одјељења Суда у Шамцу, те да
Општина Шамац предложи Споразум .Споразум је сачињен и усаглашен са министром те предат у
Министарство.Он би требао ускоро да буде на једној од сједница Владе , након чега би требао да буде
потписан. Начелник је навео да нам у згради суда у Шамцу већ више од двије године стоји опрема коју је
донирала Влада Норвешке у вриједности више од 200 000 КМ.
- Веома значајан је и састанак са г-дином Едисом Арифагићем, представником UNDP-а у
Сарајеву, који представља наставак сарадње са UNDP-ом.Овом састанку присуствовали су и начелник
Одјељења за финансије и начелник Одјељења за привреду и том приликом г-дин Арифагић изразио је
спремост да UNDP конкретно помогне увођењу LED расвјете на подручју Општине Шамац, тј. да
финансијски подржи тај пројекат., што би за Буџет Општине Шамац много значило.
- У току су разговори са представницима Бинга око отварања хипер маркета у Шамцу а такође
и са представницима Тропика, који желе да купе земљиште које није власништво општине, али је
изражена спремност да општинска администрација пружи максималну помоћ са своје стране.
- Привредник из Лознице изразио је спремност да на подручју општине Шамац инвестира у
вриједности од 2 до 3 милиона КМ. С тим у вези обављен је и разговор са министром Ђокићем.
- Начелник је такође информисао да је донио Одлуку о формирању Савјета за привреду
општине Шамац, као савјетодавног тијела, у чијем саставу су најзначајниоји привредници са подручја
Општине, представници Општинске управе и јавних предузећа тј директора ЈП „Слободне зона“ и
директора КП „Водовод и канализација“, начелник Одјељења за привреду и начелник Одјељења за
финансије као и начелник Општине.Такође, формиран је и Савјет за пољопривреду Општине Шамац.
-

Служба за локални економски развој, пољопривреду и село и Одјељење за привреду су
задужени да сниме стање свих слободних локација и преосталих слободних пословних простора , што ће
представљати базу за израду пословног водича за инвеститоре на подручју Општине Шамац, а који би
требао да буде урађен до 01. јуна текуће године.
- У току је израда Правилника о подстицајима за запошљавање на подручју општине Шамац и
до почетка маја треба да буде урађен.Овим Правилником ће бити прецизно дефинисане све олакшице које
Општина Шамац даје будућим инвеститорима на подручју општине Шамац.
- Служба за локални економски развој је такође задужена да у наредних мјесец дана
дефинише 10 кључних инфраструктрурних пројеката и за њих обезбиједи комплетну документацију, како
би били спремни за аплицирање на јавне позиве који ће бити објављени у овој години.
- 4. априла, у сарадњи са одређеним бројем невладиних организација, у Шамцу ће се одржати
заједнички састанак начелника општина Шамац, Брод, Модрича, Грачаница, Тешањ и Градачац , на тему
размјене позитивне праксе у смислу привлачења инвестиција и шта је то свака од поменутих општина
урадила по овом питању.
- КП „Водовод и канализација“ аплицирало је на један јавни позив са пројектом „Зона
санитарне заштите изворишта“ у вриједности од 14.700 КМ и тај пројекат је јуче одобрен.
- У марту је држан састанак са родитељима дјеце са посебним потребама и договорено је да се
у овој години из Буџета издвоји 4 000 КМ за дневни рад са дјецом са посебним потребама који ће се три
пута седмично иводити у просторијама Центра за социјални рад у Шамцу.
- Акција прољећног уређења града која је почела прије 15-ак дана, имала је позитиван одјек и
трајат ће интензивно до 13. априла, а подразумијева уређење простора и јавних површина у
граду.начелник се захвалио свима који су се укључили у ову кацију и дали свој допринос.
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У дискусији која је потом вођена учешће су узели: Предраг Маринковић, начелник Општине
Ђорђе Милићевић, Милан Симић, Благоје Симић, Ведран Ђурђевић, Љубиша Станишић, Михајло
Товирац,Ђорђе Кертић, Јадранка Ђукић, Велимир Андрић и Крста Бајкановић.

Са 15 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. Приједлог одлуке о додјели награда и признања за 2016. годину
Крста Бајкановић, предсједник Комисије за награде и признања, упознао је да се Комисија
састала дана 20.03.2017. године , размотрила пристигле иницијативе и утврдила Приједлог одлуке о
додјели награда и признања за 2016. Годину.
Дискусије није било и Приједлог одлуке стављен је на изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА (једногласно) донијета је Одлука о додјели награда и признања за 2016. годину.
Овом одлуком се, поводом 15. Априла – дана општине Шамац, додјељују се награде и признања ц
општине Шамац за 2016.годину и то:
1.

АПРИЛСКА НАГРАДА
- Удружење грађана за помоћ лицима са посебним потребама Шамац – за дјела која заслужују
опште признање и поштовање у општини
- ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЛУГОВИ – за изузетан дпринос у хуманитарним и
добротворним акцијама

Уз Априлску награду додјељује се новчани износ за сваког носиоца у висини од 500 КМ.
2. ПОВЕЉА
- АМБАСАДА ЈАПАНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ – за изузетне заслуге и допринос развоју
општине Шамац
3. ПЛАКЕТА
- Милан Пурић из Обудовца – за заслуге и резултате који доприносе остварењу привредног развоја
општине Шамац
- ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој – за вишедеценијску сарадњу и разумијевање према
пацијентима општине Шамац и ЈЗУ Дом здравља Шамац
- Империја д.о.о. Писари – за изузетан допринос у хуманитарним и добротворним акцијама, као и
испољавању солидарности на подручју општине Шамац
4. ПОХВАЛА
- Сатирично позориште ''Бибац'' Шамац - за допринос у развоју културе на подручју општине
Шамац
- Општинска организација Црвеног крста Шамац – за допринос у хуманитарним и добротворним
акцијама
- Клуб борилачких спортова ''SHOTOKAN’’ Шамац – за постигнуте е резултате на такмичењима у
2016. години и допринос у развоју спорта на подручју општине Шамац
- мр Стојан Маринковић – предсједник Удружења пољопривредних произвођача Републике Српске
- за допринос у очувању и развоју пољопривреде и села на територији општине Шамац
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- Браћа Павловић д.о.о. Обудовац – за резултате који доприносе остварењу привредног развоја
општине и допринос у хуманитарним и добротворним акцијама

АД – 5. Приједлог програма и календара културних активности у 2017. години
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.
Дискусије није било и Приједлог програма и календара је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА у предложеном тексту усвојен је Програм и календар активности у
2017. години.
АД – 6. Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе у 2016. години
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић дао је уводно образложење.
Након краће дискусије одборника Милана Симића Извјештај је стављен на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА усвојен је Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе
Шамац у 2016. години.
АД – 7. Извјештај о раду Правобранилаштва РС Сједиште замјеника у Добоју за период
01.01.-31.12.2016. године – Општина Шамац
Милкица Гарић, замјеник Правобраниоца Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју,дала
је уводно образложење.
Дискусије није било и Извјештај је дат на изјашњавање.
Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о раду Правобранилаштва РС –
Сједиште замјеника у Добоју за период 01.01.-31.12.2016.године – Општина Шамац.

По завршетку ове тачке дневног реда услиједила је пауза у раду сједнице која је трајала
од 09,50 до 11,10 часова.
АД – 8. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2016.годину
са Програмом рада за 2017. годину
Уводно образложење дао је Лазар Благојевић, предсједник Општинске борачке организације
Шамац.
У дискусији учешће су узели: Ведран Ђурђевић, Благоје Симић, Михајло Товирац, Мирко Лукић,
Крста Бајкановић, Предраг Маринковић, Велимир Андрић и Мара Лазић.
Одборник Маријан Туњић је у име Хрватске коалиције ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 затражио краћу паузу,
што је прихваћено те је услиједила пауза од 5 минута.
У наставку послије паузте, Информација о раду и програм рада Општинске борачке организације
Шамац стављени су на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА , 3 гласа ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН прихваћена је Информација
о раду Општинске борачке организације Шамац за 2016. годину са Програмом рада за 2017.
годину.
АД -9. Избор и именовање

а) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
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Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао одборнике
да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о

разрјешењу директора ЈПУ ''Радост'' Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.
Са 14 гласова ЗА и 10 гласова УЗДРЖАН донијето је Рјешење о разрјешењу директора
ЈПУ „Радост“ Шамац, којим се Вида Стајић, струковни васпитач из Шамца, разрјешава
дужности директора ЈПУ „Радост“ Шамац, са 28.03. 2017. године, због истека мандата.
б) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао
одборнике да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог
рјешења о именовању в.д. директора ЈПУ „Радост“ Шамац.

Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.
Са 14 гласова ЗА, 8 гласова ПРОТИВ и 2 гласа УЗДРЖАН донијето је Рјешење о
именовању вршиоца дужности ЈПУ „Радост“ Шамац, којим се Маријана Дујковић, струковни
васпитач, именује са вршиоца дужности директора ЈПУ „Радост“ Шамац, са 29.03.2017. године,
на период од 60 дана, а најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање
директора.
в)
Шамац

Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ ''Туристичка организација“

Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао
одборнике да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог
рјешења о разрјешењу директора ЈУ Туристичка организација .
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Туристичка организација
Шамац, којим се Младен Радовић, професор физичке културе из Шамца, разрјешава дужности
директора ЈУ Туристичка организација Шамац, са 28.03.2017. године, због истека мандата.
г) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ ''Туристичка организација''
Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао
одборнике да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог
рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Туристичка организација Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
Туристичка организација Шамац, којим се за вршиоца дужности именује Јасна Маринковић,
дипломирани журналиста из Шамца, са 29.03.2017. године на период од 6о дана, а најдуже до
завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора.
д) Приједлог рјешења о измјенама рјешења о избору предсједника и чланова
сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао
одборнике да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог
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рјешења о

измјенама рјешења о избору предсједника и чланова сталних
Скупштине општине Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

радних тијела

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење о измјенама Рјешења о избору предсједника и
чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац, којим у Рјешењу о избору
предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац број 07-111-129/16 од
16.12.2016. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16) :
- у тачки I алинеја друга – Комисија за буџет и финансије, под редним бројем 1.
умјесто ''Предраг Недић – предсједник'', треба да стоји: ''Велимир Андрић-предсједник''.
- у тачки I алинеја четврта – Комисија за мјесне заједнице, под редним бројем 5.,
умјесто ''Хрвоје Шимовић'', треба да стоји ''Иво Попић''.
- у тачки I, алинеја једанаеста – Савјет за здравство, породицу, борачка и социјална
питања, под редним бројем 3., умјесто ''Ђуро Ивановић'', треба да стоји '' Хрвоје Шимовић''.
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности директора ЈУ Центар за социјални рад
Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао
одборнике да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог
рјешења о разрјешењу дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење о разрјешењу дужности директора ЈУ Центар за
социјални рад Шамац, којим се Вељко Милкић разрјешава дужности директора ЈУ Центар за
социјални рад Шамац, са 28.03.2017. године, прије истека времена на који је именован, због
подношења оставке.
е) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао одборнике
да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о
именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 18 гласова ЗА, 3 гласа ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН донијето је Рјешење о
именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац, којим се за в.д.
директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац именује Тутњевић Анка, дипломирани економиста
из Шамца, са 29.03.2017. године, на период од 60 дана, а најдуже до окончања поступка јавне
конкуренцоије и коначног избора и именовања директора установе.
ж) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“
Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао одборнике
да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о
престанку мандата члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 24 гласња ЗА донијето је Рјешење о престанку мандата члана Школског одбора СШ
„Никола Тесла“ Шамац, којим се утврђује да Курешевић Марку престаје мандар члана Школског
одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац, као представник локалне заједнице, даном престанка
мандата члановима Школског одбора утврђеним од стране Министарства просвјете и културе
Републике Српске.
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з) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац у име
јединице локалне самоуправе
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао одборнике
да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о
избору члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац у име јединице локалне самоуправе.
Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА, 6 гласова ПРОТИВ и 4 гласа УЗДРЖАН донијето је Рјешење којим се
за члана Школског одбора СШ „Никола Тесла“ Шамац у име јединице локалне самоуправе, на
период од четири године бира Кајтез Мирко.
и) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Обудовац“
Обудовац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао одборнике
да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о
престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Обудовац“ Обудовац.
Дискусије није било и приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење о престанку мандата члану Школског одбора ЈУ ОШ
„Обудовац“ Обудовац, којим се утврђује да Лука Павловић престаје мандат члана Школског
одбора ЈУ ОШ „Обудовац“ Обудовац, као представника локалне заједнице, са даном престанка
мандата члановима Школског одбора утврђеним од стране Министарства просвјете и културе
Републике Српске.
ј) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ОШ „Обудовац“ у име јединице
локалне самоуправе
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања , информисао одборнике
да се Комисија састала и на VII сједници одржаној 27.03. текуће године, утврдила Приједлог рјешења о
избору члана Школског одбора ОШ „Обудовац“ у име јединице локалне самоуправе.
Дискусије није било и приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 19 гласова ЗА, 4 гласа ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН донијето је Рјешење о избору
Велимира Андрића за члана Школског одбора ОШ „Обудовац“ Обудовац у име јединице
локалне самоуправе, на период од четири године.
к) Приједлог рјешења о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња
Црквина у име јединице локалне самоуправе
Милан Симић је упознао да је Комисија за избор и именовање утврдила Приједлог рјешења
о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња Црквина у име јединице локалне
самоуправе.
Дискусије није било и Приједлог рјешења је стављен на изјашљавање.

Са 24 гласа ЗА донијето је Рјешење о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ ОШ
„Србија“ Горња Црквина, којим се утврђује да Пери Столић престаје мандат члана Школског
одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња Црквина као представника локалне заједнице, са даном престанка
мандата члановима Школског одбора утврђеним од стране Министарства просвјете и културе
Републике Српске.
л) Приједлог рјешења о избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња Црквина у
име јединице локалне самоуправе
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Милан Симић је упознао да је Комисија за избор и именовање утврдила Приједлог рјешења о
избору члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња Црквина у име јединице локалне самоуправе.

Дискусије није било и Приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.
Са 15 гласова ЗА, 8 гласова ПРОТИВ и 1 гласом УЗДРЖАН донијето је Рјешење о
избору Игора Маринковић за члана Школског одбора ЈУ ОШ „Србија“ Горња Црквина у име
јединице локалне самоуправе, на период од четири године.
АД – 10. Актуелни час
I Велимир Андрић, предсједник Клуба одборника Народног демократског покрета, поставио је
слиједећа питања:
1. „Стање лабораторије и опреме за испитивање хемијског састава пољопривредног земљишта „
(у каквом је стању сада и да ли се може користити)?
2. „Статус донације средстава Брчко Дистрикта намјењених опремању позорнице у Дому културе
у Обудовцу ?“ (да ли је то реализовано и у ком обиму)
3. Да ли ће бити објављен Правилник о подстицајима за пољопривреду?
4. Какав је статус пословне сарадње Општине и „Бадер“-а?
Питања под редним бројем 1. и 2. достављена су у писаном облику и на иста се такође траже
писани одговори.
На питања под редним бројем 3. и 4. усмене одговоре дао је начелник Одјељења за привреду
Светозар Евђић.
Начелник општине Ђорђе Милићевић је , везано за питање о „Бадер“-у, напоменуо да већ мјесец
дана менаџмент Општине покушава да успостави контакт са представницима „Бадер“-а.

Сједница је завршила са радом у 12,25 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић,дипл.прав.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић,дипл.екон.

Записник водила
Зденка Нијемчевић
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