РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013- 11/17
Датум,24.07.2017. године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА X СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ ДАНА 24.07.2017. ГОДИНЕ У
САЛИ ЗА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 09,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-11/17 од 17.07.2017. године.
Сједницу је сазвала предсједница Скупштине општине Шамац Николина Шкрбић, а записник је
водила Зденка Нијемчевић, стручни сарадник за административне и техничке послове у Стручној служби
Скупштине општине.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствоваo је 21 одборник, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

ПРЕДРАГ МАРИНКОВИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

_

2

ВЕДРАН ЂУРЂЕВИЋ

3

ДРАГАН ИЛИНЧИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

4

МАРА ЛАЗИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

_

5

САША МАСЛИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

6

МИЛАН СИМИЋ

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

7

БЛАГОЈЕ СИМИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

8

МИРКО ЛУКИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

9

НИКОЛИНА ШКРБИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

10

БРАНО ГАЈИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

11

СИМО ВАРАДИНОВИЋ

СДС - Српска демократска странка

+

12

ВЕЛИМИР АНДРИЋ

Народни демократски покрет

+

13

АНКА ТУТЊЕВИЋ

Народни демократски покрет

+

14

ЂОРЂЕ КЕРТИЋ

Народни демократски покрет

+

15

МИШО ДЕРВЕНИЋ

Народни демократски покрет

+

16

ЉУБИША СТАНИШИЋ

Народни демократски покрет

+

17

КРСТА БАЈКАНОВИЋ

Демократски народни савез

+

18

ЈОВО НЕДИЋ

Самостални одборник

+

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

САЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Социјалистичка партија

+

25

МИХАЈЛО ТОВИРАЦ

Независна странка Др Михајло Товирац

_

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

o

Поред одборника сједници присуствују: Ђорђе Милићевић, начелник Општине, Ђуро Ивановић
замјеник начелника Општине, Блаженка Максимовић,
секретар
Скупштине Општине, Лепа
Тривић,начелник Одјељења за општу управу, Ведрана Михаљчић, начелник Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове, Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности,
Предраг Недић, начелник Службе за локални економски развој, пољопривреду и село, Светозар Евђић,
начелник Одјељења за привреду.
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 присуствује 21 одборник ( оправдано
одсутан Ведран Ђурђевић, а неоправдано одсутни Предраг Маринковић, Мара Лазић и Михајло Товирац),
те да постоји кворум за одржавање сједнице, интонирана је Химна Републике Српске.
Сједницу је отворила и истој предсједава предсједница Скупштине општине Николина
Шкрбић,која је поздравила присутне и захвалила се на одзиву и , прије преласка на утврђивање дневног
реда, информисала одборнике да је Сања Драгичевић, на основу Одлуке ЦИК БиХ бр 06-1-07-1-

64/17 од 04.07.2017.године и њене изјаве о прихватању мандата одборника од 13.07.2017. године,
добила Увјерење о додјели мандата одборника Социјалистичке партије у Скупштини општине
Шамац, а затим позвала нову одборницу да положи свечану заклетву.
Сања Драгичевић је положила свечану заклетву а затим је исту у писаном облику
потписала.
Након полагања свечане заклетве предсједница Скупштине је такође информисала да је
одборница Сања Драгичевић приступила скупштинској већини и да је одборник Јово Недић
иступио из Демократског народног савеза и да од сада наступа као самостални одборник.
Предсједница Скупштине општине Николина Шкрбић прочитала је дневни ред предложен у
Сазивнику за X редовну сједницу Скупштине те упитала да ли има приједлога за измјену и допуну истог.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић предложио је да се у дневни ред уврсти Приједлог одлуке
о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Цјеновника комуналних услуга.
Са 21 гласом ЗА одборници су се изјаснили да се Приједлог одлуке о давању сагласности на
Одлуку о измјени и допуни Цјеновника комуналних услуга – Надзорног добора ЈП „Слободна зона“ д.о.о.
од 18.07.2017. године.
Предсјдница Скупштине је затим ставила на изјашњавање приједлог дневног реда по Сазивнику
са већ прихваћеном допуном дневног реда.

Са 21 гласом ЗА усвојен је слиједећи
ДНЕВНИ РЕД
1.
2.
3.
4.

Извод из записника са IX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Приједлог за опозив потпредсједника Скупштине општине
Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац
Информација о активностима Начелника општине у периоду између одржавања
VIII и X редовне сједнице Скупштине општине Шамац
5. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Цјеновника
комуналних услуга – Надзорног одбора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
6. Извештај о раду Начелника општине у органима ЈП ''Водовод и канализација'' а.д.
Шамац
7. Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2016. години
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8. Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника
права на новчану помоћ у 2016. години
9. Информација о остваривању права у складу са Законом о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске
у 2016. години
10. Информација о раду невладиних организација удружења грађана на подручју општине
Шамац у 2016. години
11. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад
Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
в) Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за здравље
г) Приједлог рјешења о измјенама рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних
тијела Скупштине општине Шамац
д) Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију
мандата
ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека Шамац
е) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈУ Народна библиотека
Шамац
ж) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ ''Апотека'' Шамац
з) Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ ''Апотека'' Шамац
12. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са IX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Предсједница Скупштине је упитала да ли има примједби на Извод из записника са IX редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 30.06.2017. године, а пошто није било, Извод је стављен на
изјашњавање.

Са 21 гласom ЗА (једногласно) усвојен је Извод из Записника са IX редовне сједнице
Скупштине општине Шамац, одржане 30.06.2017. године, без примједби.
АД – 2. Приједлог за опозив потпредсједника Скупштине општине
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић је навела да су одборници скупштинске већине –
њих 14 поднијели захтјев за опозив потпредсједника Скупштине општине Шамац г-дина Крсте
Бајкановић.Одборник Мирко Лукић, који није био у моменту потписивања приједлога је такође сагласан
са приједлогом за опозив.Разлози који су наведени у приједлогу су као и код претходног приједлога за
опозив.Такође, од ЦИК-а БиХ добијена је потврда да је Крста Бајкановић у име Јове Недић попунио
изјаву о враћању мандата одборника, са наведеним разлозима и датумом 27.01.2017. године, упутио
изјаву о враћању мандата одборника, на што није имао право.
На наше тражење, од Фонда ПИО добили смо писмени одговор из кога се види да је Крста
Бајкановић све ово вријеме добијао и плату и пензију, а што је г-дин Бајкановић и потврдио.Нажалост,
Комисија за Кодекс понашања није се састала и разматрала ово питање.
На сједници Колегијума Скупштине општине Шамац,одржаној 17.07.2017. године, г-дин Крста
Бајкановић је тражио помјерање предложеног датума одржавања X редовне сједнице Скупштине општине
Шамац , наводећи да је , очекујући да ће се сједница одржати као и обично крајем мјесеца, заказао
специјалистички преглег у Општој болници Добој за 25.07.2017.године а дан прије прегледа треба да
изврши одређене припреме за преглед, због чега не би могао да присуствује сједници Скупштине у дане
24. и 25.07.Када није дошло до помjерања предложеног датума одржавања сједнице Скупштине, он је
поднио захтјев за одобравање годишњег одмора почев од 24.07.2017. године, што све упућује на то да је
његова намјера била да не присуствује X сједници Скупштине општине.
Предсједница Скупштине је нагласила да по Програму рада Скупштине општине Шамац за
2017.годину, предвиђена скупштинска пауза у мјесецу августу и одборници су требали планирати своје
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годишње одморе у складу с тим, а ако су мислили да их раније користе , онда су требали о томе да
обавијесте њу као пресједника Скупштине.
Потом је предсједница Скупштине дала ријеч Милану Симић, као предсједнику Комисије за
избор и именовање, да поднесе Извјештај са мишљењем Комисије по овој тачци дневног реда, након чега
ће ријеч бити дата Крсти Бајкановић како би , и поред достављеног писаног изјашњења , могао да се
изјасни по поднесеном приједлогу и усмено.
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања поднио је Извјештај радног тијела са
кишљењем и ставом радног тијела везан о за поднесени приједлог за опозив потпредсједника Скупштине
општине Шамац Крсте Бајкановић и при том истакао да је он издвојио своје мишљење везано за став
Комисије а што је у Извјештају комисије и наведено.Истакао је да су на самој сједници по поднесеном
приједлогу чланови Комисије различито дискутовали, те након проведене дискусије са 3 гласа ЗА и 1
гласом ПРОТИВ ( Јово Недић се изузео од гласања), Комисија је изразила мишљење да је приједлог за
опозив потпредсједника Скупштине општине Шамац, поднесен од стране 1/3 одборника Скупштине
општине Шамац, у складу са Пословником о раду Скупштине општине Шамац, да постоје разлози за
опозив и да су исти основани, а односе се прије свега на чињеницу злоупотребе изјаве коју одборници
потписују у моменту прихватања мандата од стране потпредсједника Скупштине општине, те да нема
подршку скупштинске већине потпредсједник који је на ту функцију изабран као пензионисано лице и
који има примања по два основа, те се Скупштини општине предлаже да након разматрања Приједлога за
опозив потпресједника Скупштине општине Крсте Бајкановић, донесе рјешење о опозиву.
Крста Бајкановић је изјавио да су одборници већ добили његово писмено изјашњење , те
изјавио да није тачно да је он потписао изјаву Недић Јове, него је он већ потписану изјаву Јове Недић
доставио ЦИК-у БиХ.Везано за наводе о његовом недоличном понашању који се односе на примање и
плате и пензије, наводи да се он обраћао и да су му и у Фонду ПИО у Добоју и у Пословници Фонда ПИО
у Шамцу рекли да је Закон по том питању јасан и да нема препрека да се поред плате прима и пензија.И
он сам сматра да треба мјењати закон у том смислу да се не може примати и плата и пензија, те истиче да
је он у свом писменом изјашњењу које су добили сви одборници понудио да се одрекне цијеле плате и да
буде само уживалац пензије.Такође истиче да се у приједлогу за опозив наводи да је неморално нешто што
су му закон и држава омогућили.Он сматра да је у праву а да ли је он у праву о томе ће одлучити Суд,
чију ће одлуку он поштовати.Такође наводи да није тачно да је он тражио годишњи одмор како не би
присуствовао сједници Скупштине општине , јер је он годишњи одмор тражио због тога што је већ имао
заказан љекарски преглед.Због тога ће он данас присуствовати овој и слиједећој тачци дневног реда јер
мора ићи и припремати се за љекарски преглед.
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић наводи да није рекла да је Крста Бајкановић
потписао изјаву већ да је раније бјанко потписан образац изјаве о прихватању/непорихватању мандата,
попунио и навео да Јово Недић враћа мандат, навео разлоге и уписано датум 17.01.2017.године и у његово
име послао је ЦИК-у БиХ, што је противзаконито, јер је мандат одборника лични мандат.Такође је навела
да је Општина поднијела захтјев Врховном суду за преиспитивање пресуде Окружног суда у Добоју бр.
13 0 U 004482 17 U од 13.06.2017. године.Из потврде Окружног суда у Добоју о датуму пријема тужбе
Крсте Бајкановић видљиво је да је тужба запримљена након истека рока, односно
мјесец и 10 дана
након истека рока, из чега произилази да је узета у разматрање неблаговремено поднијета тужба.
Милан Симић у своје име и у име Клуба одборника СНСД-а истиче да у приједлогу за опозив
се наводи да је то приједлог 14 одборника а да има 13 потписа одборника, мада то нема везе јер је то опет
више од 1/3 одборнка..Даље наводи да добар дио грађана чуди што се понавља иста грешка, јер се већ
исплаћује плата и Крсти Бајкановић и Јови Недић, а мисли да ће Суд побити и Рјешење о опозиву
потпредсједника Скупштине општине, које се предлаже на данашњој сједници, уколико се донесе, чиме
ће се произвести штета за Општинску управу, а стално се кука који су проблеми са финансијама и
плаћањима. Пита да ли има иједна одлука коју је предложила ова Скупштина да није једногласно
прихваћена и што се по сваку цијену запело на скупштинској већини која је вјештачка.У приједлогу
опозива разлози за подношење истог проширени су и на неморално понашање г-дина Крсте Бајкановић,
међутим он сматра да се овдје може поставити питање моралности једног дијела одборника који су
потписали овај приједлог.
Јово Недић наводи да су га из ЦИК-а БиХ телефонски контактирали ради провјере да ли враћа
мандат одборника и том приликом му рекли да то што је урађено представља кривично дјело.Када је у
питању моралност, пита да ли је морално да један човјек који је предсједник ОО ДНС узима четири
примања, те истиче да је ДНС само у сали кад треба гласати.
Крста Бајкановић (реплика одборнику Јови Недић) Наводи да је нормално да се врши провјера
од стране ЦИК-а да ли неко прихвата односно одбија мандат одборника., а послије избора мандат је лични
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и одборник може да га врати или не врати.Такав је закон, да ли је добар или није ми га морамо
поштовати.Што се тиче примања, наводи да он нема других примања сем пензије, а када се прича о
моралности, пита да ли је морално да скупштинска већина од пријашњих 10 одборника сада има 15
одборника и створена је таква већина јер су отишли људи који су били са њима.
Јово Недић наводи да, када се у Скупштини расправљало о приједлогу одборника Мирка Лукић
да се функција потпредсједника Скупштине општине обавља волонтерски, он је био наговорен да дигне
руку против.
Недељко Митровић истиче да одборници имају мишљење – писмено изјашњење Крсте
Бајкановић а с друге стране мишљење Јове Недић, кад Суд одлучи то треба испоштовати.
Велимир Андрић истиче да је пресуда Окружног суда у Добоју испоштована и оно што је суд
тражио, те да је затражен ванредни правни лијек од Врховног суда ради преиспитивања поменуте
пресуде.Наводи да поштује све институције Републике Српске и хоће да вјерује да оне раде како треба,
али како да вјерује када је суд прихватио неблаговремено поднијету тужбу и такаву тужбу уважио, а за
шта посједујемо потврду из суда да је тужба запримљена након протока рока.Позива се и на одговор ЦИКа БиХ по изјави коју им је Крста Бајкановић у име Јове Недић упутио, те обраћајући се Крсти Бајкановић,
изјављује да је поред недоличног и неморалног понашања починио кривично дјело тиме што је на раније
потписану изјаву дописао датум
27.01.2017. године., што је Крста Бајкановић у том моменту и
потврдио.Сада изјављује да се одриче својих примања у корист одређених категорија, те пита зашто то
није урадио за протекле 4 године свог мандата, зашто тада није водио рачуна о о повратницима, младим
брачним паровима и борачким категоријама, зашто тада није водио рачуна о запошљавањеу дјеце
погинулих бораца, када је на његово инсистирање примљен његов колега одборник у Црвеном крсту а
истовремено је било пријављено троје дјеце борачких катрегорија.Пита га да ли је морално да њихов члан
(ДНС-а) прима и плату у Црвеном крсту и одборничку накнаду.Истиче да је очигледно да опозиција нема
намјеру , као што је најављивала, да помогне раду кабинета начелика и раду Скупштине, јер се на овакав
начин скреће пажња са битног на небитно.
Андрић се потом обратио одборнику Милану Симићу везано за његову дискусију у којој је
констатовао да садашња скупштинска већина само прави штету,питајући га колика је штета за вријеме
њихове власти, а 13 милиона КМ није мало, да ли су сви њихови акти донијети за 8 година били морални,
и да ли је морално да је он, као члан тадашње скупштинске већине и у вријеме док још није био
разријешен дужности начелника Одјељења за привреду, направио систематизацију и обезбједио себи
мјесто извршног директора ЈП „Слободна зона“д.о.о. Шамац.
Милан Симић (реплика одборнику Андрићу) наводи да није тачно да је он извршни директор у
ЈП „Слободна зона“ већ запослен на друго радно мјесто, али истиче да није запослен у вријеме трајања
мандата, што се може видјети из закљученог уговора о раду.Такође наводи да је иницијатор незаконитих
аката Скупштине из претходног периода управо је члан Скупштине –ваш кооалициони партнер и при том
и мисли на акте из претходног периода а који се односе на разрјешење Митровић Митра када је
Скупштина донијела незаконит акт о његовом разрјешењу а исти (Митар Миторвић) је претходно
инсистирао на смјени директора Дјечијег вртића, и у том смислу говори о свим незаконитим актима
претходних скупштина, а да је овај сада актуелан.Наводи да ако имају скупштинску већину не значи да
имају право да се играју са људским судбинама и егзистенцијама читавих породица,о чему ће суд рећи
своје.Поново истиче да га чуди што се доноси исти акт који је поништен од стране Суда.
Предсједница Скупштине упитала је Милана Симић ко је био предлагач аката о којима говори у
то вријеме.
Недељко Митровић , везано за дискусију Велимира Андрића, наводи да се прича једно а ради
друго, те наводи да он живи са мајком и старијим братом, који је са 18 година отишао у рат, и који не
ради, те да ће се најавити код њега да му нађе посао.
Мирко Лукић замолио је одборнике да се држе дневног реда и да расправљају о опозиву
потпредсједника Скупштине општине, јер ово није тачка дневног реда „Активни час“.Он сматра да што се
тиче опозива треба схватити реалност да је формирана нова скупштинска већина која жели да преузме
одговорност те би савјетовао Крсти да се не упушта у неку велику расправу, без намјере да му сугерише
да не подноси тужбу, него да пусти времену , јер би се могло десити да се за пола године разговара о
неким другим питањима.Везано за претходну одлуку Окружног суда рекао да исту није хтио
коментарисати него ће своје мишљење дати након што Врховни суд одлучи по поднесеном захтјеву за
ванредно преиспитивање пресуде.Сматра да постоје елементи у приједлогу за опозив због којих
одборници могу да подрже опозив потпредсједника Скупштине.Истиче да нико овдје не говори да је
Крста Бајкановић ,као предсједник ОО ДНС-а, ставио потпис на изјаву Јове Недић о одбијању мандата,
него да је као такав упутио допис и изјаву Јове Недић свим политичким партијама и Централној изборној
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комисији и при том на изјаву ставио датум 27.01.2017. не онда када је Јово то потписао, него на бјанко
образац, дан уочи сједнице, односно дан прије одржавања сједнице Скупштине општине ,што је ЦИК и
потврдио у свом акту, гдје је такође навео да је од Јове Недић затражио изјашњење и гдје је констатовао
да се не ради о својевољно потписаном акту од стране Недић Јове.
Сматра да није морално да неко ко је запослен прима и плату и пензију, а да ли је законито или
није, нисмо ми ти који треба да тумачимо закон, сматра да генерално није у реду да се у оваквој ситуацији
користи и један и други основ. Уз приједлог достављен и документ Фонда ПИО у којем стоји да је Крста
Бајкановић корисник права код Фонда ПИо и на истом је датум 17.07.2017.године.Сматра да је неспојиво
да неко добије отпремнину због одласка у пензију а и даље је запослен, те наводи да је он 30 и више
година радио у Општиској управи и није му пало на памет да тражи отпремнину, нити да због тога тужи
општину. Мишљења је да би било реално да се прихвати реалност и да то и Крста прихвати и да се на тај
начин оконча ова ситуација. Ови разлози наведени у приједлогу иду у правцу да овај приједлог треба
подржати.
Милан Симић (реплика Мирку Лукић) наводи да функционер има право да послије истека
мандата прима шест мјесеци плату и да је Мирко Лукић примао плату 6 мјесеци по истеку мандата као
функционер, а да Крста Бајкановић није имао статус функционера него је обављао дужносту начелника
Службе за друштвене дјелатности.,те да након што је стекао услове за пензионисање, утврђена му је
отпремнина у складу са Законом, и истиче да то нису исте ситуације.
Крста Бајкановић истиче да он није био функционер и да није примао плату шест мјесеци након
истека мандата, те да не види какве везе има отпремнина за пензију.Он је 07.08. 2016. године стекао услов
за пензију, отишао у пензију и примио отпремнину, како му је рјешењем утврђено те сматра да ту није
ништа спорно.
Ђорђе Кертић сматра да као одборници изабрани од народа су дужни заштити интересе народа
па у том смислу треба се држати и етике и морала.Закониост и моралност су различите ствари .По закону
је дозвољено да се прими у радни однос у Општинску управу кћерка Крсте Бајкановић у јеку изборне
кампање, а да ли је и морално.Везано за разлоге који су наведени у приједлогу за опозив сматра да сви ти
разлози постоје.
Ђуро Ивановић, замјеник начелника Општине, наводи да је он изабран за предсједника а Крста
Бајкановић за потпредсједника Скупштине општине када је била друга скупштинска већина, и да знају
како им је било и како су радили и у тој скупштинској већини, те истиче да је сада друга скупштинска
већина и да је ту сасвим јасна ситуација.Мисли да се суд игра са скупштинском већином и да се надао да
ће новим Законом о локалној самоуправи ове недоумице бити ријешене , али очогледно је да адвокати
могу задовољно трљати руке па је то добро Мирко Лукић рекао за говорницом да ће то суд ријешити. Он
није заговорник да то суд рјешава, али је очигледно да ће рјешавати али је овдје то јасно да о овоме свему
одлучује скупштинска већина .
Милан Симић (реплика) Наводи да је ово први пут да неко из позиције дискутује искрено, и да
се 90% његове дискусије односи на ово што је Ђуро Ивановић рекао, те позвао одборнике да не дозволе
да главно занимање одборника буде дизање руку већ да треба нешто и рећи искрено и оно што је
поткријепљено чињеницама.
Велимир Андрић наводи да му је драго што се колеге из опозиције слажу с њима,иако нису тога
свјесни, те пита одборнике опозиције да ли су они водили рачуна о политичкој припадности оних које су
отпуштали, шта је са оним људима који због припадности једној политичкој партији или неприпадности
ни једној политичкој партији никад нису добили посао или су морали отићи или су сами отишли.Није
нормално да неко ко има примања по три или четири основа сада нуди компромис, те да га нико и ни
један суд не може убиједити да дигне руку за то.Није нортмално да Крста сада нуди компромис и пита га
зашто није овакав компромис нудио од новембра до сада па да се та средства распореде категоријама за
које нуди.
Благоје Симић наводи да се политиком бави од 90.-тих година, да преузео је власт од комуниста
и није било проблема и нико није тужио Општину.СДС је 2008. године изгубио власт и нико није тужио
Општину.На десетихне чланова СДС-а су отишле кући а неки од њих сједе и овдје, па пита је ли ико
тужио општину, је ли ико од тих функционера тужио општину.Истиче да је Крста Бајкановић дошао до
мировине а хоће да тужи Општину и то за за много мање од оног што је постигнуто у протеклих осам
година његовог рада.Обраћајући се Крсти Бајкановић рекао је да је оно што је он осам година радио су
резултати лоши, да је био дио политике гарнитуре која је од 2008. године била на власти, која је оставила
дуг општини од 13 – 14 милиона КМ , а да су преузели власт у Општини у много бољем стању од оног
које су оставили. Наводи да су поред њега пролазили многи лоши политички принципи и да је то његово
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политичко дјеловање, да је поред њега пролазио и непотизам, партократија, корупција, расипништво и да
је то његово политичко дјеловање које није донијело срећу овој општини, те га моли да иде у мировину.
Љубиша Станишић истиче да су на Комисији за избор и именовање чланови комисије изнијели
своје аргументе, а овдје колеге одборници изнијели своје аргументе , а он би се поново дотакао питања
примања плате и пензије истовремено што је на сједници Комисије као члан комисије Крсту и питао да ли
истовремено прима и плату и пензију што је Крста и потврдио.Тачно је да Крста Бајкановић има право да
прима и плату и пензију али га је он питао да ли је то и морално.Обраћајући се Крсти консататује да је
јасно да има право на то а друго је да ли је и морално да искористи то право.На његово питање које му је
поставио на Комсији да ли је то морално, Крста је одговорио да има право на то , а на његово питање да ли
је морално да искористи та оба права одговорио је да му нису дали да се одрекне пензије, што он сматра
смијешним одговором.
Саша Маслић наводи да је јасно да позиција има 15 одборника и да може смјенити Крсту
Бајкановић али ово што је наведено као разлози пашће поново на суду, те да су требали навести нешто
друго јер би лакше прошло на суду.Сматра да ће ово поново бити штета за буџет, да је јасно да је ово
политичка функција и да Скупштина може смијенити Крсту Бајкановић, а ли да наведени разлози нису
доказани и да ће поново пасти на суду.
Дискусије више није било.
Предсједница Скупштине Николина Шкрбић је, у складу са чланом 176. Став 7. Пословника о
раду Скупштине општине Шамац , предложила да се именује Комисија за спровођење тајног гласања за
опозив потпредсједника Скупштине општине, у слиједећем саставу:
1. Мирко Лукић, предсједник, одборник СДС
2. Љубиша Станишић, члан, одборник НДП
3. Драган Илинчић, члан,одборник СНСД

Са 17 гласова ЗА и 4 гласа УЗДРЖАН донијето је Рјешење о именовању Комсије за
спровођење тајног гласања за опозив потпредсједника Скупштине општине, у предложеном
саставу.
Крста Бајкановић и Јово Недић су се изјаснили да неће гласати.
Предсједница Скупштине одобрила је паузу у трајању од 5 минута да би Комисија извршила
потребне припреме за спровођење тајног гласања.
Нкона тога предсједник комисије упознао је одборнике са начином провођења тајног гласања,
одредио вријеме гласања и позвао секретара Скупштине да поименично прозова одборнике и уручује
гласачке листиће.
Након завршеног гласања , предсједник Комисије одредио је паузу од 10 минута за пребројавање
гласачких листића и утврђивање резултата гласања.
Након извршеног пребројавања гласачких листића у складу са чланом 114. и 116. Пословника о
раду, Комисија је сачинила записник у којем је констатовано да је било укупно 25 гласачких листића, да
је уручено 19 гласачких листића, да је неупотребљених гласачких листића 6, неважећих гласачких листића
0, важећих гласачких листића 19, те да је за опозив гласало 14 одборника а против опозива гласало 5
одборника. Комисија је записнички констатовала да се за опозив потпредсједника Скупштине Крсте
Бајкановић изјаснило 14 одборника што је већина од 25 одборника, те да је Крста Бајкановић опозван са
функције потпредједника Скупштине општине.
На основу достављеног записника, предсједница Скупштине објавила је резултате гласања.
АД – 3. Приједлог рјешења о избору потпредсједника Скупштине општине Шама
Предсједница Скупштине информисала је присутне да одборник Благоје Симић, због пословних
обавеза, од ове тачке дневног реда неће присуствовати сједници Скупштине.
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовање, упознао је присутне да је Комисија на
својој сједници од 19.07. 2017. године, са 3 гласа ЗА и 1 гласом ПРОТИВ утврдила Приједлог рјешења о
избору потпредсједника Скупштине општине Шамац, којим се предлаже да се за потпредсједника СО
Шамац изабере Јово Недић.
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Крста Бајкановић и Јово Недић су се изјавили да се неће изјашњавати приликом гласања по овој
тачци дневног реда.
Дискусије није било.

Са 13 гласова ЗА и 5 гласова ПРОТИВ донијето је Рјешење о избору потпредсједника
Скупштине општине Шамац , којим је за потпредсједника Скупштине општине Шамац изабран
Јово Недић, са даном доношења Рјешења, на период трајања мандата Скупштине.
АД – 4. Информација о активностима Начелника општине у периоду између одржавања
VIII и X редовне сједнице Скупштине општине Шамац
Од ове тачке сједници не присуствује одборник Крста Бајкановић.
Начелник Општине Ђорђе Милићевић је усмено информисао о слиједећем:
Одјељење Основног суда Модрича у Шамцу почело је са радом писарнице од 01. јула и то
уторком, сриједом и четвртком у пуном радном времену од 07,00 до 15,00 часова, а за пар дана почет ће се
заказивати и рочишта.
Везано за дуговања наслијеђена од претходне општинске администрације, послије низа
састанака у Министартсву финансија, договорено је да се овом Министартству упути иницијатива за
одобравање новог репрограма за отплату кредита по основу емисије обвезница.
- У складу са финансијским могућностима Општине, наставља се са радовима који су у
претходном периоду започети на уређењу кеја.
Од првог августа крећу радови у оквиру пројекта развоја туристичких капацитета ушћа
Босне у Саву – изградња излетишта „Ушће“, који ће се реализовати у три фазе, а укупна вриједност
пројекта је преко 110.000 КМ, док је вриједност прве фазе преко 20.000 КМ.Министарство трговине и
туризма обезбједило је око 18.000 КМ.
- Кроз IFAD пројекат коначно је прошао наш пројекат асфалтирања пута Обудовац 2 –
Пелагићево.Тендерску процедуру проводи Министарство и очекује се да ће радови на тој дионици
почети у другој половини августа.Вриједност радова је 68 900 КМ а учешће Општине је 28 900 КМ.
- Као резултат низа састанака и контаката у Министарству пољопривреде и Пореској управи
успјели смо послије дужег временског периода да наплатимо око 70.000 КМ по основу концесије за
пољопривредно земљиште.Од овог износа смо успјели да измиримо све обавезе по основу подстицаја за
пољопривреду за 2014.годину у износу од 15.000 КМ и по основу дуговања од 20 000 КМ за 2016. годину
измирено је 10 000 КМ.
- У наредних пар дана бит ће објављен Правилник о условима кориштења и расподјеле
средстава за развој пољопривреде и села за 2017. годину, који садржи одређене новине и побољшања у
односу на правилнике из ранијих година.Када је ријеч о пољопривреди, Начелник је информисао да је по
узору на Савјет за привреду, формиран и Савјет за пољопривреду Општине Шамац.
- У наредна два до три дана треба бити објављен јавни позив за невладине организације и
спортске колективе у Савјету министара БиХ.Наша Служба за локални економски развој, пољопривреду и
село ће припремити четири до пет пројеката за одређене спортске клубове и институције са подручја
Општине, како би се повукла одређена финансијска средства у овој области.
- За наредну седмицу договорена је посјета г-дина Срђана Тодоровић,предсједника Фонда за
заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, везано за пројекат „Израда
програма зоне санитарне заштите извориша градског водовода – Шамац“ и његово финансирање.
-

Расписан је и затворен Јавни конкурс за додјелу новчане помоћи за подршку
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пронаталитетној политици Општине Шамац, који се односи на вантјелесну оплодњу.Јавила су се два
брачна пара, за колико је конкурсом предвиђена додјела новчане помоћи.
- И даље је присутан проблем финансирања текућих обавеза али успјевамо за сада са
измирењем основних обавеза.
- Сутра 28.07. 2017. године Начелник Општине ће са својим сарадницима – начелником
Одјељења за привреду и начелником Службе за друштвене дјелатности бити у радној посјети Општини
Јагодина у Србији.
- За сутра је заказана лицитација за продају грађевинског земљишта у Шамцу у површини од
10.000 m2, за које је заинтересован „Бинго“ који намјерава на истом изградити пословну зграду
Дискусије по усменој информацији Начелника општине није било и предсједница је исту ставила
на изјашњавање.

Са 15 гласова ЗА, 1 гласом ПРОТИВ и 3 гласа УЗДРЖАН прихваћена је усмена
Информација о активностима начелника Општине Шамац у периоду између VIII и X редовне
сједнице Скупштине општине Шамац.
АД – 5. Приједлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни
Цјеновника комуналних услуга – Надзорног одбора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
Начелник општине Ђорђе Милићевић дао је образложење приједлога одлуке, а након
краће дискусије Милана Симића предсједница Скупштине ставила је Приједлог одлуке на изјашњавање.

Са 19 гласова ЗА у предложеном тексту донијета је Одлука о давању сагласности на
Одлуку о измјени и допуни Цјеновника комуналних услуга.
Овом Одлуком се даје сагласност на одлуку о измјени и допуни Цјеновника комуналних услуга,
коју је утврдио Надзорни одбор ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, на сједници одржаној дана 18.07.2017.
године.
АД –6. Извештај о раду Начелника општине у органима ЈП ''Водовод и канализација'' а.д.
Шамац
Начелник Општине Ђорђе Милићевић дао је уводно образложење, а након дискусије Милана
Симића предсједница Скупштине ставила је Извјештај на изјашњавање.

Са 19 гласова ЗА усвојен је Извјештај о раду Начелника општине у органима ЈП
''Водовод и канализација'' а.д. Шамац.
Послије ове тачке услиједила је пауза у трајању од 11,45 до 12,00 часова.
АД – 7. Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2016. години
Од ове тачке сједници поново присуствује одборник Благоје Симић
Драган Илинчић, предсједник Савјета за здравсво, породицу, борачка и социјална питања ,
упознао је са закључцима овог радног тијела Скупштине по разматрању предметног Извјештаја.
Дискусије није било и предсједница Скупштине Николина Шкрбић ставила је Извјештај на
изјашњавање , заједно са предложеним закључцима Савјета за здравство,породицу, борачка и социјална
питања.
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Са 20 гласова ЗА усвојен је Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма
превенције и контроле незаразних болести у 2016. години, уз слиједеће сугестије:
Да се у наредном периоду повећа број превентивних прегледа становништва,
изузимајући вакцинацију гдје објективно није могуће да дође до повећања због сталног смањења
становништва као и појаве одбијања вакцинације дјеце од стране родитеља.
- Да се размотри могућност обављања систематских прегледа запослених, поред
школа и дјечијег обданишта који за сада једини врше систематске прегледе, и у другим правним
субјектима.
- Да се размотри могућност организовања здравствено- васпитних активности, уз
ангажовање и других општинских структура (Црвени крст и др.).

АД – 8. Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица –
корисника права на новчану помоћ у 2016. години
Уводно образложење дала је Анка Тутњевић, в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац,
након чега је Драган Илинчић у својству предсједника Савјета за здравство, породицу, борачка и
социјална питања упознао са закључцима овог радног тијела по разматрању предметне Информације.
Дискусије није било и предсједница Скупштине је ставила Информацију на изјашњавање заједно
са приједлозима Савјета за здравство, породицу, борачка и социјална питања.
Прије изјашњавања, одборница Анка Тутњевић се изјаснила да по овој тачци дневног реда неће
гласатии.

Са 19 гласова ЗА прихваћена је Информација о стању и потребама социјално
угрожених категорија лица – корисника права на новчану помоћ у 2016. години, уз сугестију
да се, на основу социјалне карте становништва општине Шамац, сагледају потребе становништва
и потреба за евентуалним проширењем права социјално угрожених категорија становништва.
АД – 9. Информација о остваривању права у складу са Законом о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске у 2016.
Години
Уводно образложење дала је Лепа Тривић, начелник Одјељења за општу управу, након чега је
Драган Илинчић, предсједник Савјета за здравство, породицу, борачка и социјална питања упознао за
закључцима овог радног тијела Скупштине по разматрању предметне Информације.
Дискусије није било и предсједница Скупштине ставила на Информацију на изјашњавање,
заједно са приједлозима Савјета.

Са 20 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о остваривању права у
складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Републике Српске у 2016. години, уз сугестију да се настоји да не буде
кашњења у исплати по издатим рјешењеима овим категоријама, које би требало да имају
предност у односу на друге категорије.
АД – 10. Информација о раду невладиних организација удружења грађана на подручју
општине Шамац у 2016. години
Уводно образложење дао је Слободан Стојић, начелник Службе за друштвене дјелатности.
Дискусије није било и Информација је дата на изјашњавање.
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Са 20 гласова ЗА (једногласно) прихваћена је Информација о раду невладиних
организација удружења грађана на подручју општине Шамац у 2016. години.
АД – 11. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални
рад Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је
Комисија на сједници од 19.07.2017. године, утврдила Приједлог рјешења, којим се предлаже разрјешење
Анке Тутњевић вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац, са 24.07.2017. године,
с обзиром да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ Центар за
социјали рад Шамац, те да су се стекли услови за коначно именовање директора.
Дискусије није било и приједлог рјешења стављен је на изјашњавање.
Одборница Анка Тутњевић се изјаснила да неће гласати по овојо и наредној тачци дневног реда.

Са 19 гласова ЗА донијето је Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
Центар за социјални рад Шамац, којим се Анка Тутњевић разрјешава вршиоца дужности
директора поменуте установе са 24.07.2017. године.
б) Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је
Комисија на сједници од 19.07.2017. године, на основу документације која се односи на поступак
спровођења Јавног конкурса и пријаве кандидата, те Извјештаја Комисије за спровођење поступка за
избор директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац, утврдила Приједлог рјешења, којим се предлаже да
се Анка Тутњевић из Шамца, именује за директора ове јавне установе, са 25.07.2017.године, на период
од четири године.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 17 гласова ЗА и 2 гласа УЗДРЖАН донијето је Рјешење о именовању директора ЈУ
Центар за социјални рад Шамац, којим се Анка Тутњевић именује за директора ове јавне
установе са 25.07.2017. године, на период од четири године.
в) Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за здравље
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је
Комисија на сједници од 19.07.2017. године на основу достављених приједлога политичких странака
утврдила Приједлог рјешења о избору предсједника и чланова Одбора за здравље.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА у предложеном тексту донијето је Рјешење о избору предсједника и
чланова Одбора за здравље.
Овим Рјешењем у Одбор за здравље, као сталног радног тијела Скупштине општиие, су
изабрани:
1. др. Благоје Симић, предсједник
2. др Драган Илинчић, члан
3. Ружа Станишић, члан
4. Драгана Софреновић, члан
5. Мирко Кајтез, члан
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г) Приједлог рјешења о измјенама рјешења о избору предсједника и чланова сталних
радних тијела Скупштине општине Шамац
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је
Комисија на сједници од 19.07.2017. године утврдила Приједлог рјешења о измјенама рјешења о
избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 18 гласова ЗА и 2 гласа УЗДРЖАН у предложеном тексту донијето је
Рјешење о измјенама рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних
Скупштине општине Шамац.

тијела

Овим Рјешењем се за члана Комисије за буџет и финансије, умјесто Јадранке Ђукић, бира Ђорђе
Кертић и у тачки I алинеја једанаест умјесто ријечи „Савјет за здравство, породицу, борачка и

социјална питања“ треба да стоје ријечи: „Савјет за борачка и социјална питања''.
д) Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију
мандата
Милан Симић, предсједник Комисије за избор и именовања, упознао је одборнике да је
Комисија на сједници од 19.07.2017. године утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу предсједника и
чланова Комисије за верификацију мандата.
Дискусије није било и приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА (једногласно) у предложеном тексту донијето је Рјешење о
разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата.
Овим рјешењем разрјешавају се дужности предсједник и чланови Комисије за верификацију
мандата Скупштине општине Шамац, и то:
1.
2.
3.

Брано Гајић, предсједник
Саша Маслић, члан
Мишо Дервенић, члан

ђ) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Народна библиотека
Шамац
Начелник општине је упознао одборнике да мандат члановима Управног одбора ЈУ Народна
библиотека Шамац мандат у трајању од четири године истиче 30.07.2017. године, те је исте потребно
разријешити дужности, због истека мандата на који су бирани.
Дискусије није било и Приједлог рјешења је дат на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА (једногласно) донијето је Рјешење о разрјешењу чланова Управног
одбора ЈУ Народна библиотека Шамац.
Овим Рјешењем разрјешавају се дужности члана Управног одбора ЈУ Народна библиотека
Шамац, са 30.07.2017.године, због истека мандата на који су бирани:
- Велемир Панић и
- Љиљана Павић.
е) Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈУ Народна библиотека
Шамац
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА донијето је Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора ЈУ
Народна библиотека Шамац.

12

Овим Рјешењем Бранка Гајановић разрјешава се дужности вршиоца дужности члана
Управног одбора ЈУ Народна библиотека Шамац, са 30.07.2017. године.
ж) Приједлог рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ ''Апотека'' Шамац
Начелник Општине је упознао да члановима Упрвног одбора ЈЗУ Апотека Шамац истиче
мандат у трајању од четири године дана 30.07.2017.године, због чега је потребно исте разријешити., те
предлаже доношење рјешења о разрјешењу.
Дискусије није било и Приједлог рјешења дат је на изјашњавање.

Са 20 гласова ЗА донијето је Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ
„Апотека“ Шамац.
Овим рјешењем разрјешавају се дужности члана Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац, са
30.07.2017. године, због истека мандата на који су бирани:
- Доброкес Биљана,
- Бошњак Тода и
- Панић Велимир
з) Приједлог рјешења о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ ''Апотека'' Шамац
Начелник Општине је предложио да се за вршиоце дужности Управног одбора ЈЗУ „Апотека“
Шамац именују: Тања Крстановић, Митар Митровић и Коса Митровић.
Дискусије није било и приједлог рјешења дат је на изјашњавање.
Са 17 гласова ЗА и 3 гласа ПРОТИВ донијето је Рјешење о именовању в.д. чланова Управног
одбора ЈЗУ „Апотека“ Шамац, на период од 60 дана а најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције
и коначног избора и именовања чланова Управног одбора ЈЗУ „Апотека“ Шамац.

Овим Рјешењем за вршиоце дужности члана Управног одбора Јавне здравствене
установе Апотека Шамац, са 31.07.2017. године именују се:
1. Тања Крстановић
2. Митар Митровић
3. Коса Митровић
АД – 12. Актуелни час
Питања под овом тачком дневног реда није било.

Сједница је завршила са радом у 12,30 часова.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Блаженка Максимовић, дипл. прав.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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