РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-13/16
Датум, 29.12.2016. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА ТРЕЋЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 29.12. 2016.
ГОДИНЕ У САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-13/16 од 22.12.2016. године.
Сједницом предсједава Ђуро Ивановић, предсједник Скупштине општине Шамац, 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

О

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

+

+ од 2.тачке
+

Поред одборника сједници присуствују: Ђорђе Милићевић, Начелник Општине, Блаженка
Максимовић, вршилац дужности секретара Скупштине Општине, Слободан Сјенчић, вршилац дужности
начелника Одјељења за финансије, Лепа Тривић, вршилац дужности начелника Одјељења за општу
управу, Ведрана Михаљчић, савјетник начелника Општине за послове просторног уређења и стамбенокомуналне послове, Светозар Евђић, савјетник начелника Општине за област локално економског развоја
и планирања, Живан Којић, директора ЈП „Слободна зона „ д.о.о. Шамац, и Младен Радовић, директор ЈУ
Туристичка организација Шамац.
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.
Пошто је извршеном прозивком констатовано да сједници присуствују 23 одборника (одсутни:
Симо Варадиновић, који је правдао одсуство, и Јадранка Ђукић, која је јавила да ће присуствовати
сједници са кашњењем), те да постоји кворум за одржавање сједнице, интонирана је Химна Републике
Српске.
По интонирању Химне, предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић поздравио је
присутне и захвалио им се на одзиву, а затим прочитао предложени дневни ред по Сазивнику за III
сједницу те упитао да ли има приједлога за измјену и допуну предложеног дневног реда.
Предраг Маринковић предлаже да се у дневни ред уврсти Приједлог закључка о захтјеву за
контролу законитости Правилника о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе број 01-022-282/16 од 05.12.2016.године који је донио начелник
општине Шамац, те истакао да су предлагачи поменутог закључка Клуб одборника СНСД Милорад Додик
и Клуб одборника ДНС а исти је достављен у писаном облику свим одборницима прије почетка сједнице.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић наводи да зна да предлагачи допуне дневног реда имају
намјеру да оправдају оних 400 КМ одборничке накнаде, али је замолио да то не раде преко њега и да не
раде послове који нису у њиховој надлежности а да њега пусте да одради свој дио посла који се односи на
систематизацију.Сматра да треба да оставе личне и породичне интересе и да се баве оним чиме их је ова
Скупштина задужила.Овдје се ради о измјени и допуни Правилника о систематизацији а нова
систематизација услиједит ће у марту наредне године.С тим у вези, Начелник је обавјестио Скупштину да
је он 28.12. текуће године упутио допис правном инстекторату чије је сједиште у Бијељини и позвао да
управни инспектор дође у Општину Шамац
и употпуности исконстролише пријем радника,
систематизацију у Општинској управи Шамац и у свим јавним предузећима и установама, значи да
исконтролише све, укључујући и његову измјену и допуну Праилника о систематизацији.
Велимир Андрић наводи да предложена допуна дневног реда дубоко задире у рад извршне
власти, те да Скупштина општине треба да се бави оним стварима за које је надлежна а законодавна власт
оно што је њена надлежност.
Ведран Ђурђевић наводи да је право Скупштине општине да тражи преиспитивање аката од
стране виших институција а које је донијела извршна власт Општине.
Приједлог за допуну дневног реда дат је на изјашњавање.
Са 14 гласова ЗА и 9 гласова ПРОТИВ прихваћен је приједлог да се у дневни ред уврсти
Приједлог закључка о захтјеву за контролу законитости Правилника о измјенама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе број 01-022-282/16 од
05.12.2016.године који је донио начелник општине Шамац.
Предсједник Скупштине је ставио на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеном допуном која треба да буде тачка 14.
Одборници су се са 14 гласова „ЗА“ и 9 гласова ПРОТИВ изјаснили за предложени дневни ред
са претходно прихваћеном допуном, тако да је усвојен слиједећи
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ДНЕВНИ РЕД

1. Извод из записника са II сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2017. годину
4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2017. годину
5. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2017. годину
6. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији
општине Шамац за 2017. годину
7. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности за 2017. годину
8. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне
површине стамбеног и пословног простора за 2016. годину на подручју општине
Шамац
9. Приједлог одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуга ЈП
''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
10. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкруса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Шамац
11. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама
12. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2016. години
13. Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација Шамац у 2016. години
14. Приједлог закључка о захтјеву за контролу законитости Правилника о измјенама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе број 01-022282/16 од 05.12.2016.године који је донио начелник општине Шамац
15. Избор, именовање и разрјешење
а) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине општине Шамац
б) Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Шамац
в) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за
социјални рад Шамац
16. Актуелни час
АД – 1. Извод из записника са II сједнице Скупштине општине Шамац
Мирко Лукић ставио је примједбу да у Изводу из записника није унијета његова дискусија
приликом разматрања Информације о активностима начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине, у оквиру које је затражио да му се на наредној сједници доставе 82 фактуре и 82
тужбе, које су у Општинску управу пристигле након примопредаје дужности између начелника Општине,
након проведених избора 2008. године, а које му до ове сједнице нису достављене.
Примједба је усвојена са обавезом да се у Записнику изврши одговарајућа измјена.
Предсједавајући је дао на изјашњавање Извод из записника са II сједнице Скупштине општине
Шамац, одржане 16.12.2016. године.

Са 23 гласа ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са II редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 16.12.2016. године, уз примједбу одборника Мирка
Лукића, да у Изводу из записника није унијета његова дискусија, приликом разматрања
Информације о активностима начелника Општине између двије сједнице Скупштине општине
Шамац, у оквиру које је затражио да му се на наредној сједници доставе 82 фактуре и 82 тужбе,
које су у Општинску управу пристигле након примопредаје дужности између начелника
Општине, након проведених избора 2008. године.
АД – 2. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
Начелник Општине г-дин Ђорђе Милићевић је поднио усмену Информацију и истакао слиједеће:
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- Главне активности у овом периоду биле су везане за утврђивање приједлога буџета Општине за
2017. годину.На прошлој сједници СО утврђен је Нацрт буџета, који је упућен на јавну расправу.Одржане
су три јавне расправе у Г.Слатини, Шамцу и Обудовцу а одржан је и један међустраначки састанак , у
покушају да се нађе један компромис када је ријеч о заједничком наступу.
- У овом периоду у оквиру свога кабинета Начелник Општине је формирао двије комисије.једна
комисија за анализу функционисања јавне расвјете на подручју Општине Шамац, која има задатак да до 1.
фебруара анализира стање јавне расвјете на подручју Општине Шамац и да предложи конкретне
мјере.такође је формирана комисија за анализу давања краткорочних помоћи у 2016. години , односно да
се види по ком основу су одобраване помоћи.
- Такође, у овом периоду су приспјеле још три нове фактуре, које су биле приспјеле у Службу
али нису биле евидентиране и негдје око 95.000 КМ је више када је ријеч о обавезама из пословања које
су по првобитном записнику о примопредаји дужности начелника Општине биле 1.372 550 КМ а сада
износе 1.477 653,50 КМ.Када је ријеч о дугорочним обавезама , а тиче се се отплате по кредиту за
водовод и канализацију, ту је дошло до повећања које није првобитно евидентирано, тако да укупне
дугорочне и краткорочне обавезе сада износе 12 625 804,74 КМ, тако да ће бити потребно допунити
Записник о примопредаји дужности начелника Општине.
- У овом периоду начелник Општине је обавио је разговор са предсједником Основног суда у
Модричи на тему да се 2 – 3 дана седмично пружају услуге овог суда у бившој згради суда у Шамцу,
којом приликом је речено да смо спремни, ако треба , да помогнемо и дамо свој допринос да се то
реализује.
- Веома важне активности су се водиле на наплати дуговања и у задњих 4 до 5 дана успјели смо
да наплатимо око 50 000 КМ потраживања Општине по разноразним основама.С друге стране обављени
су разговори са четири – пет највећих повјериоца којима Општина дугује, на тему реструктуирања тих
обавеза и договора како не би дошло до утуживања Општине.
- Са међународном финансијском корпорацијом чланицом групације Свјетске банке потписан је
Спопразум, који ће Општина Шамац финансирати са неких 10%, а свха је да се оформи једна кнцеларија
да би сви будући потенцијални инвеститори могли да на једном мјесту добију информације и обаве све
потребне послове везано за њихово инвестирање на подручју Општине Шамац.У ту сврху формирана је
Комисија Општинске управе која ће водити ту процедуру.Начелник очекује да ћемо већ у септембру
наредне године имати тај дио посла више искоординиран него у претходном периоду.
Предсједник Скупштине Ђуро Ивановић дао је усмену Информацију о активностима Начелника
општине између двије сједнице Скупштине општине на дискусију.
Учешће у дискусији узели су: Предраг Маринковић, Милан Симић, Јадранка Ђукић, Михајло
Товирац, Мирко Лукић,Крста Бајкановић, Велимир Андрић, Благоје Симић, Ведран Ђурђевић и Јово
Недић.
Информација је дата на изјашњавање.Од ове тачке сједници присуствује и одборница Јадранка
Ђукић.

Одборници су се изјаснили са 11 гласова ЗА, 2 гласа ПРОТИВ и 11 гласова УЗДРЖАН,
што значи да усмена Информација о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине није прихваћена.
АД – 3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2017. годину
Начелник општине Ђорђе Милићевић поднио је уводно образложење по Приједлогу Буџета
општине Шамац за 2017. годину.
Он је истакао да
Предраг Недић је у својству предсједника Комисије за буџет и финансије изнио мишљење
Комисије по разматрању Приједлога буџета општине Шамац за 2017. годину.
Милан Симић је прочитао амандмане које су клубови одборника СНСД, ДНС и Хрватске
коалиције ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 као и Независна странка др Михајло Товирац уложили на Приједлог
Буџета за 2017. годину, а који гласе:
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Амандман 1.
У Приједлогу одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2017., у Табеларном прегледу по
економској, организационој и функционалној класификацији, који је саставни дио одлуке, у Табели 5.
Буџетска потрошња – организациона класификација
На потрошачкој јединици ЈУ Центар за социјални рад Шамац
Број потрошачке јединице 0300
Економски код 411000 – Расходи за лична примања запослених
Износ од 153.400 КМ увећати за 15.000 КМ и износи 168.400 КМ
Увећање ивршити са Потрошачке јединица:
Начелник општине
Број потрошачке јединице 0120
Економски код 416100-Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина
Износ од 100.000 КМ умањити за 15.000 КМ.
Образложење:
Клубови одборника СНСД, ДНС, Хрватске коалиције ХДЗ БИХ и ХДЗ 1990и Независна странка
Др Михајло Товирац, уважавајући чињеницу да је у буџету општине Шамац за 2017 годину било потребно
планирати средства наведена у горе наведеним тачкама, са начелником општине Шамац и начелницима
његовог кабинета постигли су начелан споразум о усклађивању износа према економским кодовима у
складу са стварним потребама, међутим усклађивање је у приједлогу буџета изостало. Стога је било
неопходно, имајући у виду стварне потребе по појединим економским кодовима, амандмански измијенити
износе, како је то предвиђено у горе наведеним тачкама. Ово се поготово односи на Економски код 412800
- Расходи за услуге одржавања јавних површина, гдје су предвиђена средства евидентно мања од реалних
потреба, као и од усаглашавања које је постигнуто између директор ДОО „Слободна зона“ Шамац,
предсједника клубова одборника свих странака и начелника општине
Амандман 2.
У Приједлогу одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2017., у Табеларном прегледу по
економској, организационој и функционалној класификацији, који је саставни дио одлуке, у Табели 5.
Буџетска потрошња – организациона класификација
На потрошачкој јединици

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
Број потрошачке јединице 0160
Економски код 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних површина
Износ од 100.000 КМ увећати за 55.000 КМ и износи 155.000 КМ

Увећање ивршити са Потрошачке јединице:
Начелник општине
Број потрошачке јединице 0120
Економски код 416100-Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина
Износ од 100.000 КМ умањити за 10.000 КМ
Увећање извршити са потрошачке јединицеОдјељење за привреду
Број потрошачке јединице 0150
а) Економски код 412700-Расходи за услуге информисања и медија
Износ од 40.000 КМ умањити за 5.000 КМ и
б) Економски код 414100-Субвенције за запошљавање радника
Износ од 100.000 КМ умањити за 40.000 КМ
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Образложење:
Клубови одборника СНСД, ДНС, Хрватске коалиције ХДЗ БИХ и ХДЗ 1990и Независна странка
Др Михајло Товирац, уважавајући чињеницу да је у буџету општине Шамац за 2017 годину било потребно
планирати средства наведена у горе наведеним тачкама, са начелником општине Шамац и начелницима
његовог кабинета постигли су начелан споразум о усклађивању износа према економским кодовима у
складу са стварним потребама, међутим усклађивање је у приједлогу буџета изостало. Стога је било
неопходно, имајући у виду стварне потребе по појединим економским кодовима, амандмански измијенити
износе, како је то предвиђено у горе наведеним тачкама. Ово се поготово односи на Економски код 412800
- Расходи за услуге одржавања јавних површина, гдје су предвиђена средства евидентно мања од реалних
потреба, као и од усаглашавања које је постигнуто између директор ДОО „Слободна зона“ Шамац,
предсједника клубова одборника свих странака и начелника општине.
Велимир Андрић изјавио да Клуб одборника НДП неће подржати уложене амандмане од стране
клубова одборника СНСД, ДНС, Хрватске коалиције и одборника Независне странке др Михајло Товирац,
из разлога што је за њих неприхватљиво било какво повећање расхода по основу личних примања.
Он је прочитао амандмане које Клуб одборника НДП подноси на Приједлог буџета општине за
2017. годину:
Амандман 1.
У оквиру потрошачке јединице Одјељење за привреду, економски код 414100 „Субвенције јавним
нефинансијским субјектима у области пољопривреде (подстицај развоју пољопривреде) предлажемо да
издвојена средства у буџету за 2017. годину износе 182.000,00 КМ.
Амандман 2.
У оквиру потрошачке јединице Скупштина општине, економски код 412 900 „Расходи за бруто
накнаде општинским одборницима“ предлажемо да издвојена средства у буџету за 2017. годину износе
92.000,00 КМ.
У оквиру потрошачке јединице Служба за друштвене дјелатности – економски код 416 100
„Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету)“ предлажемо да издвојена средства у
буџету за 2017. годину износе 35.000,00 КМ.
Образложење:
Уважавајући принципе разних аспеката а имајући у виду економску и социјалну ситуацију на
подручју нопштине Шамац, стања буџета и обавезе задовољавања потреба грађана, клуб одборника НДП
предлаже измјене на приједлог буџета достављеног у материјалу за 3. сједницу Скупштине општине
Шамац како је горе и наведено.
Након тога услиједила је пауза у трајању од 5 минута.
У наставку сједнице одборник Велимир Андрић је изјавио да Клуб одборника НДП повлачи
Амандмане које је уложио на Приједлог буџета општине Шамац за 2017. годину.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић је истакао да су за њега уложени амандмани од стране
клубова одборника СНСД, ДНС, Хрватске коалиције и одборника др Михајло Товирац потпуно
неприхватљиви јер нарушавају његову концпецију Буџета, те појаснио да нису само смањена средства за
л.д. Центру за социјални рад већ да су смањена и код Одјељења за финансије.Он је одборницима
Скупштине општине доставио своје мишљење у писаном облику по уложеним амандманима, а које гласи:
„ Амандман I
Амандман је неприхватљив са становишта концепцијског приступа приједлогу буџета за 2017.
годину који је у свом концепту имао основни принцип – рационализација на свим буџетским расходима и
издацима.По принципу рационализације прједлогом буџета општине за 2017. годину, а због немогућности
извршења буџета по свим категоријама расхода и издатака у односу на планиране приходе и примитке у
буџету општине, предложене су уштеде на већини планираних расхода па и на расходима за лична
примања свих корисника буџета општине Шамац.Обзиром да ће у будућем периоду након тетаљније
анализе свих буџетских средстава и буџетске потрошње бити предложен Ребаланс буџета општине Шамац
за 2017. годину којим би се предложило реалније планирање свих буџетских позиција у складу са
финансијским стањем се тренутно налази буџет општине Шамац, стога је дато мишљење о
неприхватљивости.
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Амандман II
Амандман II је неприхватљив због наведених разлога као у Амандману I.Поред тога обзиром да
се ради о планирању трошкова који се реализују по основу испостављених фактура за извршене услуге по
количини, цијени и квалитету извршених радова није реално планирање тих расхода по основу
финансијских потреба извршиоца тих услуга.“
У дискусији су учествовали: Предраг Маринковић, Крста Бајкановић, Недељко Митровић,
Велимир Андрић, Михајло Товирац и Саша Маслић.
По проведеној дискусији предсједник Скупштине Општине Ђуро Ивановић ставио је на
изјашњавање амандмане на Приједлог буџета општине Шамац за 2017. годину, које су уложили клубови
одборника СНСД, ДНС, Хрватске коалиције ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 и одборник Независне странке др
Михајло Товирац.

Амандман 1.
Са 14 гласова ЗА и 10 гласова ПРОТИВ прихваћен је амандман 1. који гласи:
„ У Приједлогу одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2017., у Табеларном прегледу по
економској, организационој и функционалној класификацији, који је саставни дио одлуке, у Табели 5.
Буџетска потрошња – организациона класификација
На потрошачкој јединици ЈУ Центар за социјални рад Шамац
Број потрошачке јединице 0300
Економски код 411000 – Расходи за лична примања запослених
Износ од 153.400 КМ увећати за 15.000 КМ и износи 168.400 КМ
Увећање ивршити са Потрошачке јединица:
Начелник општине
Број потрошачке јединице 0120
Економски код 416100-Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина
Износ од 100.000 КМ умањити за 15.000 КМ.“

Амандман 2.
Са 14 гласова ЗА и 10 гласова ПРОТИВ прихваћен је амандман 2. који гласи:
„У Приједлогу одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2017., у Табеларном прегледу по
економској, организационој и функционалној класификацији, који је саставни дио одлуке, у Табели 5.
Буџетска потрошња – организациона класификација
На потрошачкој јединици

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
Број потрошачке јединице 0160
Економски код 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних површина
Износ од 100.000 КМ увећати за 55.000 КМ и износи 155.000 КМ

Увећање ивршити са Потрошачке јединице:
Начелник општине
Број потрошачке јединице 0120
Економски код 416100-Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина
Износ од 100.000 КМ умањити за 10.000 КМ
Увећање извршити са потрошачке јединицеОдјељење за привреду
Број потрошачке јединице 0150
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а) Економски код 412700-Расходи за услуге информисања и медија
Износ од 40.000 КМ умањити за 5.000 КМ и
б) Економски код 414100-Субвенције за запошљавање радника
Износ од 100.000 КМ умањити за 40.000 КМ „

Предсједник Скупштине је затим ставио на изјашњавање Приједлог одлуке о усвајању
Буџета општине Шамац за 2017. годину са већ прихваћеним амандманима.
Са 24 гласа ЗА (једногласно) донијета је Одлука о усвајању Буџета општине Шамац за
2017. годину, у износу од 7.414.000 КМ, са већ прихваћеним амандманима бр. 1. и 2., које су
уложили клубови одборника СНСД, ДНС, Хрватске коалиције ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 и одборника
Независне странке др Михајло Товирац.
АД – 4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2017. годину
Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.

Са 24 гласова ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о извршењу
Буџета општине Шамац за 2017. годину.
АД – 5. Приједлог програма рада Скупштине општине Шамац за 2017. годину
Краће напомене везано за Приједлог програма рада Скупштине општине Шамац за 2017. годину
дао је предсједник Скупштине Ђуро Ивановић, који је и предлагач истог.
Начелник општине је предложио да се тачка 6. Информација о реализацији Одлуке о
утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју
општине Шамац и наплати средстава за одржавање јавне расвјете у 2016. години, која је планирана за
разматрање у мјесецу јануару, пребаци у мјесец фебруар, јер сматра да ресорно одјељење из објективних
разлога неће моћи припремити исту у мјесецу јануару.
Милан Симић предлаже да се тачка 20. Приједлог одлуке о додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју Општине Шамац путем прибављања писаних понуда
за сточарску и ратарску производњу, која је предложена за разматрање у мјесецу марту, пребаци у мјесец
фебруар.
Дискусије више није било и предсједник Скупштине општине дао је на изјашњавање Приједлог
програма рада Скупштине општине Шамац за 2017. годину, са датим приједлозима за измјену.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) донијет је Програм рада Скупштине општине Шамац за
2017. годину, са слиједећим измјенама у односу на Приједлог:
- На страни 4. мјесец март, тачка 20. Приједлог одлуке о додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју Општине Шамац путем
прибављања писаних понуда за сточарску и ратарску производњу, брише се и преноси у месец
фебруар као тачка 11.
- На страни 2. тачка 6. Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине
комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац
и наплати средстава за одржавање јавне расвјете у 2016. години, брише се и преноси у мјесец
фебруар као тачка 12
Сходно овим измјенама редни бројеви осталих тачака се помјерају.
АД – 6. Приједлог одлуке о висинни вриједности по зонама на територији општине

Шамац за 2017. годину
Мирко Лукић, предсједник Комисије за статут и прописе, упознао је одборнике да је Комисија на
сједници од 26.12.2016. године размотрила Приједлог ове одлуке, када је члан Комисије Здравко
Вучићевић дао коментар на члан 3. одлуке, а у вези са чланом 9. гдје сматра да би члан 3. било потребно
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допунити још једном алинејом која се односи на остало грађевинско земљиште, тако да би подјелом
грађевинског земљишта, поред зона било обухваћено и остало грађевинско земљиште за које је у члану 9.
одлуке утврђена вриједност непокретности.Том приликом је предложeно да предлагач одлуке размотри
потребу овакве измјене и, уколико је потребно, да на самој сједници Скупштине предложи измјену.
Ведрана Михаљчић, савјетник Начелника Општине за област урбанизма и стамбено-комуналних
послова, изјавила је у име предлагача да је предлагач сагласан да се члан 3. допуни са новом алинејом –
алинеја 3. која гласи:“ - и остало грађевинско земљиште“
Предсједник Скупштине дао је на изјашњавање Приједлог одлуке, са допуном у члану 3. коју је
предлагач предложио на самој сједници.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) донијета је Одлука о висинни вриједности по зонама на
територији општине Шамац за 2017. годину, са допуном у члану 3. у односу на презентирани
текст, тако што се у члану 3. додаје нова алинеја која постаје алинеја 3. а која гласи “ - и остало
грађевинско земљиште“
AД – 7.
Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине Шамац у 2017. години
Мирко Лукић ставио је примједбу што уз Приједлог одлуке није достављено образложење, и
тражи да убудуће уз сваки приједлог одлуке буде и образложење.
Милан Симић се слаже да свака одлука треба да има образложење и примјећује да нема
присутног представника обрађивача ове одлуке, што сматра непоштовањем одборника.
Мара Лазић сматра да је Приједлог ове одлуке требало разматрати прије усвајања Буџета , те
наводи да стопа која се предлаже је максимална стопа и сматра да се могло ићи и са нижом стопом, да би
се заштитили грађани.
Велимир Андрић сматра да је овај приједлог усаглашен на међустраначком састанку.
Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.

Са 23 гласа ЗА и 1 гласом УЗДРЖАН у предложеном тексту донијета је Одлука
утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у 2017.
години.
Овом одлуком се утврђује да пореска стопа за опорезивање непокретности за 2017. годину на
територији општине Шамац износи 0,20%, а примјењиваће се на процјењену тржишну виједност
непокретне имовине.
Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна
дјелатност износи 0,10%.

АД – 8. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2
корисне површине стамбеног и пословног простора за 2016. годину на подручју општине Шамац
Краће напомене по Приједлогу одлуке дала је Ведрана Михаљчић.
Дискусије није било и Приједлог одлуке датје на изјашњавање.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијета је Одлука о утврђивању
просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора
за 2016. годину на подручју општине Шамац.
Овом Одлуком утврђује се просјечна, коначна грађевинска цијена 1m2 корисне површине
стамбеног простора за 2016. годину на подручју општине Шамац у висини од 550,00 КМ и просјечна,
коначна грађевинска цијена 1m2 корисне површине пословног простора за 2016. годину у висини од
700,00 КМ.
На захтјев Клуба одборника СНСД-а услиједила је пауза у трајању од 15 минута.
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АД – 9. Приједлог одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуга ЈП
''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
Живан Којић, директор ЈП „Слободна зона“ дао је краће напомене везано за Цјеновник, и
напоменуо да је приједлог цјеновника усаглашен са Начелником Општине.
Милан Симић наводи да у Приједлогу одлуке стоји да одлука ступа осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“ а у Цјеновнику стоји да ступа на снагу даном
доношења, те предлаже да и у Одлуци стоји као у Цјеновнику.
Вршилац дужности секретара Скупштине општине Шамац Блаженка Максимовић одговорила је
да у Одлуци мора стајати осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику, тако да Надзорни одбор
мора исправити у Цјеновнику, тј ускладити са Одлуком.
Мирко Лукић, ставио је примједбе односно уложио усмене амандмане на Приједлог одлуке,
укупно осам амандмана.
У дискусији која је услиједила учешће су узели: Ведран Ђурђевић, Мирко Лукић, Саша Маслић
Ђуро Ивановић и Предраг Маринковић.
На крају расправе вршилац дужности секретара Скупштине општине је истакла да се амандмани
у правилу достављају у писаном одблику али да могу и усмено али се морају издиктирати.
Након тога услиједила је пауза како би одборник Мирко Лукић издиктирао амандмане које је
уложио.
У наставку сједнице приступило се изјашњавању по амандманима које је уложио одборник СДС-а
Мирко Лукић тако што је вршилац дужности секретара Скупштине општине Блаженка Максимовић
читала амандмане а послије сваког прочитаног амандмана се гласало.

Амандман 1.
У Приједлогу одлуке одавању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у дијелуЦјеновника комуналних услуга, који се
односи на'' ЦИЈЕНЕ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ И КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ
ЈЕЛАС ЗА ЕКСТЕРНЕ КОРИСНИКЕ ПО ВОЗИЛУ ДЕПОНОВАНОГ ОТПАДА'', послије тачке 6.
допунити ријечима:
'' За све оне који врше одлагање комуналног и комерцијалног отпада, а изван су подручја општине Шамац,
цијене се увећавају за 100%.''

Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
амандман 1. није прихваћен.
Амандман 2.
У Приједлогу одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у дијелу Цјеновника комуналних услуга, који се
односи на'' ЦИЈЕНЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ОД ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА ПО
ВРСТИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОВРШИНИ ПОСЛОВНОГ ИЛИ ПРОИЗВОДНОГ ПРОСТОРА ЗА
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ'', послије СВАКЕ ТАЧКЕДОДАЈЕ СЕ НАПОМЕНА, КОЈА ГЛАСИ:
'' ОВАЈ ЦЈЕНОВНИК ЈЕ ИСТИ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ДЈЕЛАТНОШЋУ КОЈА ЈЕ ВЕЋ
ОПИСАНА.''

Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
амандман 2. није прихваћен.
Амандман 3.
У Приједлогу одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у дијелу Цјеновника комуналних услуга, који се
односи на'' ЦИЈЕНЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ОД ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА ПО
ВРСТИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОВРШИНИ ПОСЛОВНОГ ИЛИ ПРОИЗВОДНОГ ПРОСТОРА ЗА
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ'', послије СВАКЕ ТАЧКЕ ДОДАЈЕ СЕ НАПОМЕНА, КОЈА ГЛАСИ:
'' ОВАЈ ЦЈЕНОВНИК ЈЕ ИСТИ И ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ДЈЕЛАТНОШЋУ КОЈА ЈЕ ВЕЋ
ОПИСАНА.''
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Одборници су се изјаснили 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ , што значи да
амандман 3. ниоје прихваћен.
Aмандман 4.
У Приједлогу одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у дијелу Цјеновника комуналних услуга, који се
односи на'' ЦИЈЕНЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ОД ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА ПО
ВРСТИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОВРШИНИ ПОСЛОВНОГ ИЛИ ПРОИЗВОДНОГ ПРОСТОРА ЗА
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ'', у тачки 4. ''Здравствене установе'', у алинеји 1 износ од 14,00 КМ мијења се у
износ ''28,00 КМ''.

Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
амандман 4. није прихваћен.
Амандман 5.
У Приједлогу одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у дијелу Цјеновника комуналних услуга, који се
односи на'' ЦИЈЕНЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ОД ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА ПО
ВРСТИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОВРШИНИ ПОСЛОВНОГ ИЛИ ПРОИЗВОДНОГ ПРОСТОРА ЗА
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ'', у тачки 5. ''Јавне установе и јавна управа'' мијења се и гласи:
''5. Јавне установе и јавна управа
- ЈУ Народна библиотека, ЈУ Туристичка организација,
Територијална ватрогасна јединица………………………………………………………….20,00 КМ
- ЈУ школског образовања, ЈПУ Дјечије обданиште ''Радост''
ЈУ Центар за социјални рад………………………………………………………………………..45,00
КМ
остале Јавне установе и Јавна управа………………………………………………………70.00 КМ

Одборници су се изјаснили са 10 гласова За и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да амандман
5. није прихваћен.
Амандман 6.
У Приједлогу одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у дијелу Цјеновника комуналних услуга, који се
односи на'' ЦИЈЕНЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ОД ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА ПО
ВРСТИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОВРШИНИ ПОСЛОВНОГ ИЛИ ПРОИЗВОДНОГ ПРОСТОРА ЗА
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ'', у тачки 6. ’’Удружења и организације (паушално) износ од'' 14,00 КМ'', мијења
се у износ од ''10 КМ''.

Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
амандман 6. није прихваћен.
Амандман 7.
У Приједлогу одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у дијелу Цјеновника комуналних услуга, који се
односи на'' ЦИЈЕНЕ ОДВОЗА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ОД ПРЕДУЗЕТНИКА И ПРАВНИХ ЛИЦА ПО
ВРСТИ ДЈЕЛАТНОСТИ И ПОВРШИНИ ПОСЛОВНОГ ИЛИ ПРОИЗВОДНОГ ПРОСТОРА ЗА
ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ'', у тачки 7. Мјесне заједнице износ од'' 15,00 КМ'', мијења се у износ од ''6,00
КМ''.
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Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ , што значи да
амандман 7. није прихваћен.
Амандман 8.
У Приједлогу одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, у дијелу Цјеновника комуналних услуга, који се
односи на одредбу ступања на снагу Цјеновника, ријечи: ''Цјеновник ступа на снагу даном доношења
Одлуке о давању сагласности и објавиће се у службеном гласнику општине Шамац'', мијењају се и гласе:
''Овај Цјеновник ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о давању сагласности на Цјеновник
комуналних услуга.''

Одборници су се изјаснили са 24 гласа ЗА што значи да је амндман број 8. прихваћен.
Предсједник Скупштине општине Ђуро Ивановић уложио је амндман на Приједлог одлуке о
давању сагласности на Цјеновник комуналних услуга ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, који гласи:
Амандман 1.
У Приједлогу одлуке о давању сагласности на Цјеновник комуналних услуге, који је утврдио
Надзорни одбор ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац,
у дијелу Цјеновника комуналних услуга,
поднаслов:''ЦИЈЕНЕ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА НА
ДЕПОНИЈУ ЈЕЛАС ЗА ЕКСТЕРНЕ КОРИСНИКЕ ПО ВОЗИЛУ ДЕПОНОВАНОГ ОТПАДА'', мијења се и
гласи:''ЦИЈЕНЕ ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ И КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ ЈЕЛАС
ЗА КОРИСНИКЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ПО ВОЗИЛУ ДЕПОНОВАНОГ ОТПАДА''.

Одборници су се изјаснили са 24 гласа ЗА, што значи да је амандман 1. предсједника
Скупштине општине Ђуре Ивановића прихваћен.
Предсједавајући је дао на изјашњавање Приједлог одлуке са већ прихваћеним амандманима .

Са 14 гласова ЗА и 10 гласова ПРОТИВ донијета је Одлука о давању сагласности на
Цјеновник комуналних услуга ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, са већ прихваћеним
амандманима: амандман 8. Мирка Лукића и амандман 1. Ђуре Ивановића.
АД – 10. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкруса за избор и именовање
секретара Скупштине општине Шамац
Милан Симић је као предсједник Комисије упознао да се Комисија састала дана 26.12.текуће
године и на истој утврдила Приједлог одлуке о расписивању јавног конкруса за избор и именовање
секретара Скупштине општине Шамац, као и приједлог јавног конкурса који је саставни дио ове одлуке, а
које су одборници добили у писаном облику прије саме сједнице.
Дискусије није било и Приједлог одлуке дат је на изјашњавање.

Са

24

гласа ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о расписивању јавног

конкруса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
АД – 11. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама
Предсједник Скупштине Ђуро Ивановић уложио је амандман на Приједлог одлуке, који гласи:
„Амандман I.
У Приједлогу одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама, ријечи:''умањује за 15%'', мијењају
се у ријечи:''умањује се на 15%.“
Начелник општине Ђорђе Милићевић је напоменуо да је у периоду од прошле па до ове сједнице
Скупштине Општине одржан састанак са представницима ЈП „Слободна зона“, те истакао да је са аспекта
Буџета то много средстава.Такође, потребно је видјети на који начин ће се контролисати испуњавање
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обавезе односно у које намјене иду средства.Сматра да није касно ни у фебруару да се Скупштина по овом
питању изјасни.
У дискусији су учешће узели: Живан Којић, директор ЈП „Слободна зона“, Саша Маслић, Ведран
Ђурђевић и Мирко Лукић.
По проведеној дискусији в.д. секретара Скупштине Блаженка Максимовић прочитала је
амандман који је уложио предсједник Скупштине, а потом се пришло изјашњавању по истом.

Са 24 гласа ЗА (једногласно) прихваћен је амандман I на Приједлог одлуке, уложен од
стране предсједника Скупштине општине Ђуре Ивановића.
Потом је на изјашњавање дат Приједлог одлуке, заједно са већ прихваћеним амандманом.

Са 14 гласова ЗА и 10 гласова ПРОТИВ донијета је Одлука о допуни Одлуке о комуналним
таксама, са већ прихваћеним амандманом.
АД -12. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2016. години
Ведран Ђурђевић је дао уводно образложење пошто је био предсједник Одбора за жалбе и
напоменуо да је Извјештај сачинио прије подношења оставке на дужност предсједника Одбора.
Након дискусије Мирка Лукића и одговора на дискусију од стране Ведрана Ђурђевића ,
Извјештај је дат на изјашњавање.

Са 13 гласова ЗА и 11 гласова УЗДРЖАН усвојен је Извјештај о раду Одбора за жалбе
Општине Шамац у 2016. години.
АД – 13. Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација Шамац у 2016. години
Јово Недић, предсједник Клуба одборника ДНС-а, изјавио да њихов клуб одборника ни овај пут
неће подржати Извјештај о раду Туристичке организације.
Велимир Андрић изјавио да очекује да се изнесу разлози ако неко не подржава Извјештај.Наводи
да је Управни одбор ове јавне установе прихватио Извјештај а њега чине људи из опције која сада не
орихвата Извјештај, те му није јасно шта је у питању.
Предраг Маринковић наводи да се из приложеног Извјештаја види да је садржај само преписан и
да је исти као и у Извјештају о раду за 2015. годину а који је разматран у марту ове године. Став Клуба
одборника СНСД-а ,приликом претходног разматрања Извјештаја о раду Туристичке организације, био је
а и сада је да се могла остварити боља сарадња Туристичке организације са ресорним министарством и
да је требало да учествује у пројектима од стране ресорног министарства и пројектима међународних
организација.Ако већ не остварује профит, онда да треба да остварује средства која ће бити уложена у
инфраструктуру тј. туристичке потенцијале , мимо средстава Општине предвиђених Буџетом, тј. са виших
нивоа власти и пројектима које расписују међународне организације.
Младен Радовић истиче да је његова обавеза даобезбједи да оно што Туристичка организација
ради буде законито и да има подлогу а органи Управни одбор, Надзорни одбор и директор имају своја
овлашћења.Наводи да му је жао што одборник Маринковић овдје износи нетачне информације.Истиче да
је Туристичка организација четири године подносила захтјев да јој се одобри самостални жиро-рачун, што
није уважено, и да је шест пројеката било упућено Министарству за економски развој на нивоу БиХ,
преко 10 пројеката према Министарству трговине и туризма РС и сваки пут су одбијени уз оразложење
да не испуњавају услове конкурса јер немају жиро-рачун и нису правни субјекат, а сви ти пројекти се
налазе у архиви Туристичке организације.Потом је навео да су чланови Управног одбора Велемир Панић,
Љубица Шимовић и Драгица Петровић.Такође наводи да садржај Извјештаја није преписан, већ да су то
активности које су сваке године такве какве су и он не може да додаје нешто што није било, а о томе да
ли је то довољно или недовољно изјашњавају се Управни и Надзорни одбор.
Саша Маслић наводи да Клуб одборника СНСД-а тада није подржао Извјештај о раду Туристичке
организације, те сматра да се доста пројеката могло урадити у сарадњи са Општином.
Дискусије више није било и Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација Шамац у 2016. години
дат је на изјашњавање.
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Одборници су се изјаснили са 10 гласова ЗА и 14 гласова ПРОТИВ, што значи да
Извјештај о раду ЈУ Туристичка организација Шамац у 2016. години није усвојен.
На захтјев Клуба одборника НДП-а услиједлиа је пауза у трајању од 10 минута.
АД – 14. Приједлог закључка о захтјеву за контролу законитости Правилника о измјенама и
допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе број 01022- 282/16 од 05.12.2016.године који је донио начелник општине Шамац
Након паузе Благоје Симић је изјавио да клубови одборника НДП-а и СДС-а неће присуствовати
овој тачци дневног реда, обзиром да су они гласали против њеног уврштавања у дневни ред, након чега су
одборници поменута два клуба напустили салу за одржавање сједница скупштине општине, у којој су
остали одборници СНСД-а, ДНС-а, Хрватске коалиције и Независне странке др Михајло Товирац, укупно
14 одборника.
Дискусије није било и Приједлог закључка дат је на изјашњавање.

Са 14 гласова ЗА у предложеном тексту донијет је Закључак о захтјеву за контролу
законитости Правилника о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе број 01-022- 282/16 од 05.12.2016.године који је донио
начелник општине Шамац, а који гласи:
З А КЉУЧ А К
о захтјеву за контролу законитости Правилника о измјенама и допунама
правилника о организацији и систематизацији раднихмјеста Општинске
управе број 01-022-282/16 од 05.12.2016. године који је донио начелник
општине Шамац

I
Скупштина општине је мишљења да је Правилник о измјенама и допунама правилника о организацији и
систематизацији раднихмјеста Општинске управе Шамацброј 01-022-282/16 којег је донио начелник
општине Шамац дана 05.12.2016. године и који је објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац'', број
13/16 од 06.12.2016. године у супротности са одредбама чл. 64. и 67. Закона о локалној самоуправи и чл.
143. и 145. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16).

II
У складу са чл. 95. и 96. Закона о локалној самоуправи, а из разлога наведеног у тачки I овог закључка,
Скупштина општине тражи од Министарства управе и локалне самоуправе да изврши контролу
законитости Правилника о измјенама и допунама правилника о организацији и систематизацији
раднихмјеста Општинске управе Шамац број 01-022-282/16 од 05.12.2016. године, који је донио начелник
општине Шамац.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
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АД - 15. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине општине Шамац
Милан Симић је у својству предсједника Комисије за избор и именовања информисао одборнике
да се Комисија састала и на сједници од 26.12.текуће године, утврдила Приједлог рјешења о именовању
Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац.
При изјашњавању нису или присутни одборници СДС-а и НДП-а, као и одборник Социјалистичке
партије.

Са 14 гласова ЗА у предложеном тексту донијето је Рјешење о именовању Комисије за
спровођење јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац.
Овим Рјешењем именује се Комисија у слиједећем саставу:
1. Предраг Маринковић из реда одборника, предсједник
2. Ружа Станишић из реда одборника, члан
3. Даринко Јефремовић из реда службеника Општинске управе , члан
4. Стојан Богдановић из реда службеника Општинске управе, члан
5. Паво Братић, са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине, члан

б) Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисје за избор и именовања, упознаo присутне да је
Босиљка Стајић поднијела оставку на обављање дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални
рад Шамац.Сходно томе, Комисија је на сједници од 26.12. текуће године утврдила Приједлог рјешења о
разрјешењу члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Предсједавајући је Приједлог рјешења ставио на гласање.

Са 14 гласова ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење о разрјешењу
члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Овим Рјешењем Босиљка Стајић разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Шамац, са 29.12.2016. године, због подношења оставке

в) Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ
Центар за социјални рад Шамац
Милан Симић је, у својству предсједника Комисије за избор и именовања,информисао да је
Комисија на сједници од 26.12. текуће године размотрила и утврдила Приједлог рјешења о именовању
вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Предсједавајући је Приједлог рјешења ставио на гласање.

Са 14 гласова ЗА и 2 гласа УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је Рјешење о
именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Овим Рјешењем Свјетлана Галешић,професор њемачког језика из Шамца именује се за вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац, почев од 30.12.2016.
године.
У даљем току сједнице присутно је 24 одборника.
АД – 16. Актуелни час
a) Предраг Маринковић наводи да пословни простор који се налази преко пута кафеа „Монза“ а
гдје је некада био „Фер-плеј“, и који је некада користио ФК „Борац“ а за који он није имао интереса
послије поплаве тај простор је дат „Кајак-кану“ рафтинг клубу на коришћење.Од предсједника и тренера
тог клуба је обавијештен да је од њих тражен кључ, па је замолио да се поведе рачуна да дјеца која су
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чланови „Кајак-кану“ клуба не остану без простора, с обзиром да је то одскора основан клуб, да иза себе
већ има резултате, учествовали су и у једном пројекту и добили средства у износу од 20.000 КМ
Начелник Општине је изјавио да оно ни у ком случају неће остати без простора а представници
Клуба могу увијек да доћи код њега и разговарати о томе.Наводи да је кључ тражен само из разлога да би
се сагледао које све просторе имамо у власништву Општине, у каквом су стању и да ли их данас – сутра
можемо понудити некоме ко их већ користи или неком другом ко је заинресован.
Сједница је завршила са радом у 14,30 часова.

ВД СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ђуро Ивановић

Записник водила
Зденка Нијемчевић
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