РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-10/2020
Датум: 30.09.2020. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА XLIII СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 30.09.2020. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-10/2020 од 22.09.2020. године.
Сједницу је сазвала предсједник Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник
је водио Срђан Благојевић, стручни сарадник.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовло је 20 одборника, како слиједи:
присутност
(+,-)

Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

2

ВЕДРАН ЂУРЂЕВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

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

Оправдано
одсутан

7

БЛАГОЈЕ СИМИЋ

СДС-Српска демократска странка

+

8

МИРКО ЛУКИЋ

СДС-Српска Демократска странка

+ Након
прозивке

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

+ Након
прозивке

13

АНКА ТУТЊЕВИЋ

Народни демократски покрет

+

14

ЂОРЂЕ КЕРТИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИЛАН ИЛИНЧИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Самостални клуб одборника

+ Након
прозивке

18

РУЖА СТАНИШИЋ

Самостални клуб одборника

+

19

НЕДЕЉКО МИТРОВИЋ

Самостални клуб одборника

+ Након
прозивке

20

ЈОВО НЕДИЋ

Демократски народни савез

+

21

ХРВОЈЕ ШИМОВИЋ

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

САЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Социјалистичка партија

+

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

+

Сједница се одржава у великој сали за сједнице Скупштине општине Шамац уз поштовање свих
прописаних мјера предострожности, ради заштите јавног здравља, одн. здравља људи и смањења
могућности преношења вируса Корона са човјека на човјека. С тим у вези примјењене су здравствене
мјере:
•
•
•
•

Дезинфекција руку на улазу у салу за сједнице
Обавезно кориштење личне заштитне опреме (маске) која је обезбијеђена за oдборнике и све
учеснике у раду сједнице
Физички размак присутних одборника и лица која учествују у раду сједнице
Обезбјеђење што мањег истовременог присуства броја људи у сали, ради спречавања већег и
дужег социјалног контакта

Након извршене прозивке и пошто је констатовано да је присутан довољан број одборника (20) за
пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске. Одборник Милан
Симић је оправдано одсутан, а у току интонирања Химне сједници су се придружили одборници
Велимир Андрић, Недељко Митровић и Крста Бајкановић, тако да је сада присутно 23 одборника.
Поред одборника сједници присуствују: Блаженка Максимовић, секретар Скупштине општине,
Иво Блажановић, замјеник начелника општине, Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове, Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије,
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове, Слободан Стојић, начелник
Службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите, Јадранка Ђукић, начелник Службе за
локални економски развој, и Ђуро Ивановић, делегат у Вијећу народа РС.
Сједници присуствују представници средстава јавног информисања: Ангелина ВасовићМилкић, новинар ТВ „Хит“ Брчко, Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за
информисање у Служби начелника општине Шамац, и Горан Опачић, камерман ТВ БН.
Сједницу је отворила и истом предсједава предсједник Скупштине општине Николина
Шкрбић, која је поздравила присутне, и захвалила се на одзиву. Прије читања предложеног дневног
реда, предсједник Скупштине је обавијестила одборнике да ће Начелник општине Ђорђе Милићевић
бити одсутан, због раније преузетих обавеза. Предсједник је потом предложила дневни ред по
Сазивнику за XLIII редовну сједницу и исти прочитала. Затим је Предсједник СО предложила да се
тачка број 3. предложеног дневног реда: ''Информација о активностима Начелника општине у
периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац'' скине са дневног реда будући да
Начелник општине не присуствује сједници, и упитала има ли додатних приједлога за измјене и
допуне предложеног дневног реда?
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
предложила је да се дневни ред допуни тачком: '' Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом
градског грађевинског земљишта у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
(локалитет граничног прелаза)''. Обзиром да све потребне процедуре нису биле завршене до момента
слања скупштинског материјала одборницима, исти је припремљен накнадно, те се стога предлаже
уврштавање и ове тачке на дневни ред сједнице. Ради се о продаји земљишта фирми ''Belamionix''.
Будући да додатних приједлога није било, прешло се на гласање о предложеним измјенама дневног
реда.
Са 23 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се тачка број 3. предложеног дневног реда по
сазивнику за XLIII редовну сједницу СО Шамац скине са дневног реда.
Са 23 гласа ЗА одборници су се изјаснили да се у дневни ред под тачком 11. подтачка д)
уврсти '' Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у
својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле (локалитет граничног прелаза)''
Предсједник Скупштине ставила је на гласање приједлог дневног реда по Сазивнику са већ
прихваћеним измјенама и допунама, којима се тачка број 3. скида са дневног реда, тако да тачка број
4. постаје тачка број 3. и тако редом, закључно са тачком број 14. док се тачка број 11. допуњава
подтачком д).
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Са 23 гласа ЗА, дакле једногласно усвојен је следећи
Д Н Е В Н И Р ЕД
1. Извод из записника са XLII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Извод из записника са I тематске сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета за 2020. годину
4. Приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналном реду
6. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Oдлуке о давању сагласности на оснивање права
службености на непокретностима
7. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01.- 30.06.2020. године
8. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду 01.01.2020 до 30.06.2020. године
9. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01-30.06.2020. године
10. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе ''Никола Тесла'' и
основних школа на подручју општине Шамац за школску 2020/2021. годину
11. Имовинско-правни односи
а) Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет Црквинa)
б) Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет Ново Село)
в) Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет Насеље Немањића)
г) Приједлог Oдлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини
општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
д) Приједлог Oдлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини
општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле (локалитет граничног прелаза)
12. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
13. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
14. Актуелни час

Потом се прешло на разматрање тачака дневног реда.

АД – 1. Извод из записника са XLII редовне сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника
са XLII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 31.07.2020. године.
Примједби није било и Извод из записника је стављен на изјашњавање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН усвојен је Извод из записника са XLII
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 31.07.2020. године, без примједби.
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АД – 2. Извод из записника са I тематске сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитала одборнике да ли има примједби на Извод из записника
са I тематске сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 14.08.2020. године.
Примједби није било и Извод из записника је стављен на изјашњавање.
Са 15 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 8 УЗДРЖАН усвојен је Извод из записника са I тематске
сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 14.08.2020. године, без примједби.

АД – 3. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета за 2020. годину
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, дао је уводно образложење.
На почетку свог излагања наводи да је ово иначе вријеме када смо и претходних година, из
разноразних разлога вршили ребаланс буџета, тако је и овај пут с тим што је ове године ситуацију
додатно усложила пандемија Корона вируса и данас се може чути да је то углавном разлог за
доношење ребаланса буџета појединих локалних заједница. Осим тога, има још разлога и вјероватно
би ми имали ову тачку на дневном реду и да није било пандемије. Мени је драго да нисмо
оптерећивали ни Кабинет ни Скупштину у шестом мјесецу када су неке локалне заједнице из страха
од негативних последица пандемије приступиле ребалансирању својих буџета, па су опет у позицији
да то раде и данас. Наша одлука о буџету је омогућавала да буџет несметано функционише до данас
и без тог, рецимо ванредног ребаланса, јер би свакако сада пет имали ребаланс буџета.
Истиче даље, да је изузетно задовољан са постигнутим приливима по основу прихода и
осталим приливима буџетских средстава. У априлу мјесецу и мају имали смо одређени страх да ће
то бити катастрофално по нас и остале локалне заједнице, међутим како је вријеме одмицало уз
одређене мјере и Владе и Општине, те последице нису биле тако катастрофалне. На сву цјелокупну
ситуацију, овај ребаланс буџета који је доста реалан и остварење би требало да буде овакво какво
овдје видите, резулатат ће бити сасвим солидан у односу на услове у којима смо битисали. Уколико
сте се бавили анализом могли сте видјети да овдје имају двије нове ствари које до сада нисмо имали
ни у одлукама о буџету ни у ребалансу буџета. Прва се односи на План измирења обавеза из
претходног периода, који смо усвојили у јуну, према којем смо се обавезали и на који је Фискални
Савјет дао сагласност, да ове године у буџетску потрошњу морамо унијети 150.000 КМ, тако да
овдје у буџетској потрошњи имате ту нову ставку. Ми смо се обавезали да ћемо приликом ребаланса
то унијети, и за тај износ од 150.000 КМ практично, мања нам је реално буџетска потрошња јер се то
налази ту као одбитна ставка. То је једна новост.
Друго, у оквиру трансфера, један значајан трансфер од 380.820 КМ који је Влада дозначила
локалним заједницама у циљу ублажавања негативних последица ове пандемије. То је урађено по
кључу за расподјелу ПДВ-а гдје се Влада кредитно задужила, а локалним заједницама је то дала као
грант, као неповратна средства, али је то из техничких разлога приказано у одјељку за трансфере.
Можете исто видјети да су порески приходи, као и непорески приходи за 545.000 КМ мањи
него што смо то одлуком о буџету планирали. То је оно чега смо се ми бојали јер пола милиона
марака је за нас огромно. Како смо ми овај план успјели да затворимо у тим условима? Прво, овај
грант од 380.000 КМ је значајно помогао да се успостави буџетска равнотежа, с друге стране исто
сте могли овдје да видите да смо буџетске расходе смањили за скоро 140.000 КМ, да смо
инвестиције, то пише овјде као издаци за произведену сталну имовину, смањили за 146.500 КМ, и уз
одређене друге корекције смо дошли до буџетске равнотеже.
Још једна новина се односи на то, када смо технички припремали Нацрт ребаланса буџета, и
оно с чиме сам посебно задовољан је да смо приједлоге свих буџетских корисника, свих директора
прихватили у изворном облику. Нити од једног буџетског корисника, оно што је директор или
пословодства тог субјетка предложило, нисмо смањили ни за марку. До сада је то било мало
другачије, у пракси није могло па се морало смањивати, сада смо први пут у позицији да ни за једну
4

једину марку те буџетске кориснике не смањујемо, значи прихватили смо приједлоге њихових
руководстава. То је још једна од карактеристика овог ребаланса.
Ово треба схватити као својеврсну прву а и последњу расправу о Нацрту ребаланса буџета
уживо. Због ових околности Нацрт ребаланса буџета ће се наћи на нашој званичној веб страници и
биће проведена електронска јавна расправа. Ваше приједлоге ћемо записати, и покушати уврстити
ако су ти приједлози рални.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 15 гласова ЗА, 8 УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине је донијела Закључак
о прихватању Нацрта ребаланса буџета за 2020 годину.
АД – 4. Приједлог одлуке о измјенама и допунама одлуке о уређењу простора и грађевинском
земљишту
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове дала је уводно образложење
У току 2017. године, овај скупштински сазив усвојио је Одлуку о уређењу простора и
грађевинском земљишту како је то Закон о уређењу простора и предвидио, да свака јединица локалне
самоуправе треба да усвоји овакву Одлуку. С обзиром да смо се ми кроз ове три године на терену
сусретали са низом ствари које нису дефинисане том oдлуком, с тим у вези припремљена је измјена и
допуна oдлуке како бисмо исту побољшали и могли све проблеме одн. захтјеве што ефикасније да
рјешавамо.
Овдје се врши измена и допуна у смислу да се дефинишу накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта и начин плаћања једнократне ренте за привремене објекте. С обзиром да су
то привремени објекти, закон је за њих предвидио да није потребно плаћати комплетну накнаду-ренту
као за трајне објекте, него је оставио јединицама локалне самоуправе да донесу одлуку у ком
постотку плаћају за један период привремености. Морам нагласити да ово што ми предлажемо у овој
одлуци је у складу са оним што имају општине у нашој околини, типа Модрича или Брод које су у
нашем рангу, или нешто мало више.
Поред тога, овдје је дефинисано и постављање ограда, с обзиром да ово нисмо имали
дефинисано раније, изградња економских објеката у ужем градском језгру, и постављање одн.
изградња привремених објеката, спотрска балон хала, паркиралиште, и надстрешнице на аутобуском
стајалишту. То су три врсте привремених објеката које у претходној одлуци нису биле дефинисане.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, Скупштина општине донијела је Одлуку о измјенама и допунама одлуке о
уређењу простора и грађевинском земљишту
АД - 5. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о комуналном реду
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је краће образложење
Одлука о комуналном реду је такође усвојена 2017. године, овдје се ради о измјени само
једног става с обзиром да на терену имамо појаву да кондензат из клима уређаја цури на друге
објекте, посебно стамбене објекте у вишестамбеним породичним јединицама. С тим у вези ова
одлука се мијења у том правцу како би комунална полиција могла на терену да реагује.
Дискусије није било, прешло се на гласање.

Са 23 гласа ЗА, Скупштина општине донијела је Одлуку о измјени Одлуке о комуналном
реду.
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АД- 6. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Oдлуке о давању сагласности на оснивање
права службености на непокретностима
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је краће уводно образложење.
На једној од претходних сједница ми смо донијели Одлуку о утврђивању права службености
преко парцеле означене као к.ч. 1101/4. С обзиром да је ова парцела на једној д претходних
Скупштина продата, и сада има свог власника нема смисла да и даље стоји ова Одлука о праву
службености, с обзиром да она није била ни укњижена. Овом Одлуком ту ранију Одлуку стављамо
ван снаге.
Дискусије није било, приступило се гласању.
Са 23 гласа ЗА Скупштина општине донијела је Одлуку o стављању ван снаге Oдлуке о
давању сагласности на оснивање права службености на непокретностима

АД -7 Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01.- 30.06.2020. године
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, обратио се одборницима са мјеста,
истакао је да је све детаљно изложено у скупштинском материјалу који је достављен одборницима, и
с обзиром да се налазимо на крају 9. мјесеца ова тачка је прилично изгубила на актуелности. С тим у
вези, сматра да нема потребе за уводним излагањем, а уколико одборници имају одређених питања
врло радо ће одговорити на иста.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 15 гласова ЗА , нема ПРОТИВ, 8 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак o
усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01.- 30.06.2020. године

АД – 8. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду 01.01.2020 до
30.06.2020. године
Слободан Сјенчић, начелник Одјељења за финансије, обратио се одборницима са мјеста, исто
као и за претходну тачку, сматра да нема потребе за уводним излагањем, тачка која је такође
изгубила на актуелности, ствари су се доста измијениле у претходна три мјесеца. Уколико има
питања, стоји одборницима на располагању.
Дискусије није било. Прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, нема ПРОТИВ, нема УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
о прихватању Информације о наплати комуналних такси и накнада у периоду 01.01.2020 до
30.06.2020. године
АД –9. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01-30.06.2020. године
Предраг Недић, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је уводно
излагање.
Истиче на почетку свог излагања да се пред одборницима налази Информација о раду
општинских инспректора за првих шест мјесеци ове године. У оквиру Одјељења за привреду је и
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Одсјек за инспекцијске послове, у оквиру кога је инспектор за храну а по овлаштењу и здравствени
инспектор, затим саобраћајни инспектор, пољопривредни инспектор, тржишни и урбанистичкограђевински инспектор. Инспектори су самостални у свом раду, своје извјештаје шаљу редовно
Републичком инспекторату за инспекцијске послове.
Што се тиче прегледа урађене инспекције у току првих шест мјесеци сваки инспектор је
посебно у табели дао преглед обављених редовних контрола, сваки из своје надлежности, заједно са
упоредним подацима за првих шест мјесеци из претходне 2019. године. Генерално, можемо
констатовати да је дошло до пада редовних контрола, из једног простог разлога што је почетком ове
године проглашено ванредно стање појавом Корона вируса, гдје су инспектори првенствено били
ангажовани на примјени Закона о заштити становништва од заразних болести, затим на поштивању
свих Закључака Републичког Штаба за ванредне ситуације, и поштивању свих упутстава Института за
јавно здравство. Исто тако, у периоду од марта мјесеца били су ангажовани у републичком карантину
који је био смјештен на граничном прелазу, затим вршили су контроле привредних субјеката о
поштивању свих мјера ванредне ситуације о посједовању дезинфекцијских средстава и осталих мјера
прописаних закључцима и уредбама. Исто тако, вршене су контроле предшколских и школских
установа о посједовању дезинфекционих средстава и поштивању хигијене. Можемо рећи исто тако,
према препорукама епидемиолошке службе Дома здравља Шамац издато је 128 рјешења по ком
основу је око 145 лица стављено у самоизолацију, одн. кућни карантин. Све су то разлози због којих
је дошло до пада редовних контрола за првих шест мјесеци у овој години.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације o раду општинских инспектора за период 01.01-30.06.2020.
године
АД - 10. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе ''Никола
Тесла'' и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2020/2021. годину
Уводног излагања, као ни дискусије није било, приступило се гласању.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о прихватању Информације о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе
''Никола Тесла'' и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2020/2021. годину

АД – 11. Имовинско правни односи
а. Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине
Шамац (локалитет Црквинa)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је краће уводно образложење.
Одлуком о начину и условима јавне продаје непокретности у својини општине Шамац у
промет се стављају три парцеле у МЗ Црквина, и то парцеле уписане као: к.ч. број 458/4, површине
150 m2 процијењене вриједности 2,50 КМ/m2 , затим к.ч. број 458/8 површине 1435 m2 и процијењена
вриједност 1,20 КМ/ m2, и к.ч. број: 458/9 површине 438 m2 и процијењена вриједност 1,20 КМ/ m2.
Приликом гласања у сали присутно 22 одборника, Сања Драгичевић одсутна.
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Црквина)
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б. Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине
Шамац (локалитет Ново Село)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је краће уводно образложење.
Продаје се парцела к.ч. број 2943/21, површине 20112 m2, процијењена од стране вјештака
пољопривредне струке с обзиром да се ради о обрадивој површини, и почетна продајна цијена износи
1,00 КМ/ m2.
Приликом гласања у сали присутно 22 одборника, Сања Драгичевић одсутна.
Са 22 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Ново Село)
в. Приједлог Одлуке o нaчину и услoвимa jaвнe прoдaje непокретности у својини Општине
Шамац (локалитет Насеље Немањића)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је краће уводно образложење.
Ради се о парцели к.ч. број 1066/1, површине 1105 m2 у насељу Немањића, ради се о градском
грађевинском земљишту, и с тим у вези од стране вјештака грађевинско- архитектонске струке
процијењена вриједност ове некретнине износи 16 КМ/ m2.

Дискусије није било, прешло се на гласање.
Приликом гласања у сали присутно 23 одборника.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Насеље
Немањића)
г. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у
својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је краће уводно образложење.
Ради се о продаји непосредном погодбом бензинској пумпи ''ROX'', они су раније купили
парцелу и изградили свој објекат, остао је један дио од неких 141 m2 који се сада продаје због
комплетирања и обликовања парцеле. Ради се о зеленој површини, види се на скицама, између оног
дијела пролаза између Бинга и Рокса. Процијењена вриједност износи 30 КМ/m2 што је нешто већа
цијена од оне по којој су они купили раније парцелу.

Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку
о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини општине Шамац ради
обликовања-комплетирања парцеле
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д. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у
својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле (локалитет граничног
прелаза)
Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, дала је краће уводно образложење.
Овдје се ради о продаји опарцеле површине 476 m2 парцела се продаје директном погодбом, с
обзиром да је предузеће ''Belamionix'' поднијело захтјев за куповину ове парцеле како би
комплетирали своју парцелу. Процијењена вриједност је 30 КМ/m2 и цијена је иста као и по којој су
вршене претходне продаје.

Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела Одлуку
о продаји непосредном погодбом градског грађевинског земљишта у својини општине Шамац ради
обликовања-комплетирања парцеле (локалитет граничног прелаза)

АД – 12. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Иво Блажановић, замјеник Начелника општине дао је краће образложење
Марија Стајић из Шамца, разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне предшколске
установе ''Радост'' Шамац, са 30.09.2020. године, на лични захтјев.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац

АД – 13. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Иво Блажановић, замјеник Начелника општине дао је краће образложење
Ружица Мокрић, дипломирани правник из Шамца именује се за вршиоца дужности члана
Управног одбора Јавне предшколске установе ''Радост'' Шамац, као представник оснивача, почев од 01.10.
2020. године, на период од 60 дана, односно на период док траје поступак јавне конкуренције за коначно
именовање.

Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Рјешење о именовању в.д. члана Управног одбора ЈПУ ''Радост'' Шамац

АД – 14. Актуелни час
•

Од ове тачке присутан и одборник Мирко Лукић, тако да сједници присуствују 24 одборника.

Одборник Ведран Ђурђевић поставио је следећа одборничка питања начелнику Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове:
1. Колико Општина Шамац у свом власништву има билборда на подручју општине Шамац, и
на којим локалитетима се налазе?
2. На који начин ће исти бити расподијељени политичким субјектима, да ли ће бити јавни
позив, може ли се изнијети понуда за закуп, имате ли ту информацију или можете ли нам у
кратком року доставити ту информацију да можемо изнијети понуду за закуп? До када се
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могу поднијети захтјеви, одлучује ли цијена, хоће ли бити комисијски, лицитација или ко
више понуди? Да ли је неки политички субјект већ закупио те билборде?
3. Да ли ће и када бити донесена Одлука о правилима гдје се могу постављати рекламни
материјали, билборди, плакати, цераде и остало, обзиром да је прошли пута то било уочи
самих избора 2018. године, када је већ било припремљено да се не смије постављати на
неким мјестима гдје је већ било предвиђено да се стави?

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Ведрана Михаљчић,
дала је усмене одговоре на постављена питања:
1. Општина Шамац има у свом власништву има 3 билборда на подручју општине, на
локацијама у Писарима, Новом Селу и Доњој Слатини.
2. До сада нико није закупио поменуте билборде, али имају поднесени захтјеви. До сада је
пракса била ко први поднесе захтјев тај има првенство, цијена је дефинисана Одлуком о
комуналним таксама, истом Одлуком није предвиђена лицитација него цијена закупа на
мјесечном нивоу.
3. Одлуком о комуналном реду је дефинисано гдје се могу лијепити плакати у предизборно
вријеме, а све остало у складу са изборним Законом, и колико се сјећам није се доносила
никаква посебна Одлука.

Предсједник Скупштине општине Николина Шкрбић обавијестила је одборнике да ће редовна
сједница Скупштине општине бити одржана и у октобру мјесецу, иако је предизборно вријеме
Скупштина ће редовно засиједати.

Додатне дискусије поводом актуелног часа није било.

Сједница закључена у 10:45.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

Николина Шкрбић, дипл. екон.

ЗАПИСНИК ВОДИO
Срђан Благојевић, стручни сарадник
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