РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-1/2021
Датум: 29.01.2021. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА II СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 29.01.2021. ГОДИНЕ У САЛИ ЗА
СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-1/2021 од 21.01.2021. године.
Сједницу је сазвао предсједник Скупштине општине Шамац Симо Варадиновић, а записник је
водио Срђан Благојевић, стручни сарадник.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовало је 25 одборника, како слиједи:
Ред.
број

Име и презиме

Политичка странка

присутност
(+,-)

1

Анка Тутњевић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

2

Предраг Којић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

3

Рада Ђокић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

4

Ђорђа Кертић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

5

Драган Митровић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

6

Михаило Ђурђевић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

7

Љубиша Станишић

Народни покрет Ђорђе Милићевић

+

8

Саво Минић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

9

Милан Јовановић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

10

Раденка Миросављевић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

11

Милан Ђурђевић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

12

Стефан Радић

Савез независних социјалдемократа СНСД Милорад Додик

+

13

Симо Варадиновић

Српска демократска странка -СДС

+

14

Лазар Ђекић

Српска демократска странка –СДС

+

15

Благоје Симић

Српска демократска странка –СДС

+

16

Николина Шкрбић

Српска демократска странка –СДС

+

17

Мирко Лукић

Српска демократска странка -СДС

+

18

Delfa Biberović Schurr

HDZ BiH- HDZ 1990

+

19

Marijan Jović

HDZ BiH- HDZ 1990

+

20

Крста Бајкановић

Демократски савез - ДЕМОС

+

21

Милан Николић

Демократски савез - ДЕМОС

+

22

Јадранка Ђукић

Социјалистичка партија -СП

+

23

Миливоје Горановић

Уједињена Српска -УС

+

24

Лазар Маринковић

ДНС- Демократски народни савез

+

25

Властимир Марковић

СПС-Социјалистичка парија Српске-''Будућност Српске ''

+

Сједница се одржава у великој сали за сједнице Скупштине општине Шамац уз поштовање свих
прописаних мјера, 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) које су обезбијеђене за oдборнике и све
учеснике у раду сједнице
Физички размак између 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 (25) за
пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске.
Поред одборника сједници присуствују: Ђорђе Милићевић, начелник општине Шамац, Блаженка
Максимовић, в.д. секретара Скупштине општине, Ђуро Ивановић, замјеник начелника општине Шамац,
ВедранаМихаљчић, в.д.начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Предраг Недић, в.д.начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове, Велимир Андрић, в.д.
начелника Одјељења за финансије, Слађана Мишић, в.д. начелника Службе за локални економски развој,
и Маријана Дујковић, директор ЈПУ ''Радост'' Шамац.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Ангелина Васовић-Милкић,
новинар ТВ „Хит“ Брчко, Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за информисање у Служби
начелника општине Шамац, и камерман БН Телевизије Горан Опачић.
Сједницу је отворио и истој предсједава предсједник Скупштине општине Симо Варадиновић, који је
поздравио присутне, и захвалио се на одзиву. Прије читања предложеног дневног реда, предсједник је
замолио одборника Милана Николића да приступи полагању свечане заклетве, будући да је био одсутан
на претходној сједници.
Милан Николић је положио свечану заклетву, а затим је исту у писаном облику потписао.
Предсједник је затим предложио дневни ред по Сазивнику за II редовну сједницу и исти прочитао, те
упитао има ли приједлога за измјене и допуне предложеног дневног реда?
Приједлога за измјене и допуне није било, те се прешло на изјашњавање по предложеном дневном реду,
Са 25 гласова ЗА, дакле једногласно усвојен је следећи

Д Н Е В НИ Р ЕД
1. Извод из записника са I сједнице Скупштине општине Шамац
2. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2021. годину
3. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за
потребе утврђивања пореза на непокретностиу 2021. години
4. Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине
Шамацу 2021. години
5. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m² корисне површине
стамбеног и пословног простора за 2020. годину на подручју општине Шамац
6. Приједлог Одлуке о покретању процеса израде интегрисане стратегије локалног економског развоја
општине Шамац 2021-2030
7. Приједлог Одлуке о економској цијени услуге ЈПУ ''Радост'' Шамац за 2021. годину
8. Приједлог Одлуке о измјенама одлуке о одборничкој легитимацији
9. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине
општине Шамац
10. Извјештај о раду ЈПУ ''Радост'' Шамац за радну 2019/2020. годину
11. Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац са посебним освртом на
снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
12. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
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13. Приједлог одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног
лица присуствовати закључењу брака
14. Приједлог одлуке о утврђивању листе стучњака за именовање у Комисију за пријем
службеника у Општинској управи Општине Шамац
15. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Шамац
16. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Шамац
17. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
18. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
19. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са I сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитао одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
I сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 05.01.2021. године.
Примједби није било и Извод из записника је стављен на изјашњавање.
Са 25 гласова ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН усвојен је Извод из записника са I
сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 05.01.2021. године, без примједби.
АД – 2. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2021. годину
Симо Варадиновић, Предсједник Скупштине у својству предлагача дао је уводно излагање
На почетку напоменуо је да су сви одборници у скупштинском материјалу добили приједлог
Програма рада Скупштине општине за 2021. годину, који садржи све теме које су у надлежности
Скупштине, и које су прописане Уставом, законом и Статутом општине Шамац. Разлика у односу на
претходне Програме рада СО су, из објективних разлога, ова кашњења која су у предложеном Програму
рада, а разлог је свакако одржавање локалних избора у релативно каснијем термину у односу на све
претхоне изборне циклусе, тако да у претходном сазиву нисмо имали скупштинске расправе у новембру и
децембру, па нисмо могли усвојити Програм рада у децембру за наредну годину, како је то било ранијих
година. Разлози су објетктивне природе, нисмо могли конституисати Скупштину до краја претходне
године. Програм рада креће од фебруара, приликом разматрања Програма рада установили смо да не би
било озбиљно да предлажемо Програм рада од јануара а сједницу одржавамо задњег дана јануара мјесеца.
Оно што је још разлика у односу на претходне програме рада, а сходно свему овоме и кашњењу које смо
имали, је да смо планирали два скупштинкса засједања у марту мјесецу како би стигли да одрадимо све
што смо у заостатку, а због неодржавања скупштинксих расправа у новембру и децембру. Новим
колегама да знају, као и свих претходних година, у августу мјесецу није планирано засједање Скупштине
општине.
Дискусије није било, приступило се гласању.
Са 25 гласова ЗА, ниједан УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела је
Програм рада Скупштине општине Шамац за 2021. годину

АД - 3. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по
зонама за потребе утврђивања пореза на непокретностиу 2021. години

Ведрана Михаљчић, в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење.
Истиче да се пред одборницима налази Одлука о висини вриједности непокретности коју је
Скупштина општине дужна да до 31. јануара у писаној форми достави Пореској управи. Одлуку доносимо
сваке године, претходних година је то било у децембру, а из свима познатих разлога то се ове године
доноси на јануарској скупштини. Утврђује се висина вриједности непокретности на дан 31.12. за обрачун
пореза у наредној години. Што се тиче суштинског садржаја ове одлуке, никаквих измјена није било с
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обзиром да није било ни измјена око обухвата градског грађевинског земљишта, а самим тим ни
земљишта које спада у остало земљиште. Такође, није било промјене цијена за наведене дијелове.
Одборник Саво Минић (СНСД)
На почетку, истиче да има једно питање за начелника и његову службу. Имајући у виду да ми
данас требамо донијети Одлуку, мислим да је у овом материјалу, ако ништа друго, требало да се напише,
ми смо у овом моменту чули од госпођице Ведране да је све исто. Могли сте барем написати какав је
тренд, у образложењу могло се написати да зоне које су квалификоване као такве и одређене, да није било
промијена у односу на прошлу годину, чисто да имамо неку спознају о чему се ради, да то не буде само
''copy-paste'' на основу Закона о локалној самоуправи... ми овјде имамо двије табеле које су барем могле да
садрже неке податке чисто да знамо шта доносимо.
Ведрана Михаљчић, в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Наглашава да је увијек расположена за конструктивне приједлоге, али није разумијела шта је
требало додатно да се објасни. У свом излагању објаснила сам да није било промијене цијена у односу на
претходне године, значи нема повећања и грађани неће осјетити никакво повећање што се тиче пореза.
Што се тиче осталих ствари, да ли сте мислили на анализу наплате или шта већ нисам вас разумијела. У
табелама је све објашњено, по зонама, по врсти грађевинског земљишта, индустријско, остало земљиште и
стамбене јединице. Не видим шта је то требало додатно да се објасни. Ако сте мислили на приходе по
основу наплате пореза на непокретности, ви знате врло добро да ми немамо увида у то, ми знамо оно што
се пребаци на рачун општине Шамац и то је оно што ми знамо, а који је то опсег задужених власника
непокретности који су дужни да плаћају порез, тренутно немамо увид иако смо радили на томе и радићемо
наравно у наредном периоду да имамо бољи увид у то што ради Пореска управа, одн. колико је оних који
треба да плаћају порез а не плаћају.
Одборник Саво Минић (СНСД)
Не бих хтио да ово оде у некаквом непотребном правцу. Кратко ћу поновити, у овом материјалу не
пише колико је било до сада, не пише. Само кажем, зашто нам нисте ставили барем упоредни податак, да
ли је веће, мање или исто. Ви сте дошли усмено, нама кажете да је исто, ја кажем у реду разумио сам, и
немам ни једне непознанице. Само кажем, зашто нисте написали у материјалу који је одштампан и
достављен одборницима, па када гледају и припремају се да знају, да ли је то више, мање или исто.
Додатне дискусије није било, приступило се гласању.
Са 18 гласова ЗА, ПРОТИВ ниједан, 7 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку о
висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања
пореза на непокретностиу 2021. години
АД – 4. Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
општине Шамацу 2021. години
Велимир Андрић, в.д. начелника Одјељења за финансије дао је уводно образложење.
На почетку свог обраћања истиче да се пред одборницима налази Приједлог одлуке о утврђивању
пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у 2021. години. На основу
Закона о порезу на непокретности и Закона о локалној самоуправи, јединице локалних самоуправа су
дужне да до 31. јануара донесу ову одлуку за текућу годину. Суштински, ова одлука се не мијења у односу
на претходну годину, гдје је наведено да се пореска стопа од 0,20% примјењује на тржишну вриједност
непокретне имовине са изузетком од 0,10% за производне дјелатности. Одлуку стављам на разматрање и
усвајање.
Одборник Саво Минић (СНСД)
Иста ствар, замолио бих начелника обзиром да постоји континуитет, иако је г. Велимир тек дошао.
Није ово материјал који треба да иде пред одборнике. Нема апсолутно никаквог податка. Ја вас молим,
није уопште битно, ви имате скупштинску већину изгласаћете ту одлуку, ово нема везе ни са било каквим
анимозитетом, али рачунајући поготово од вас начелниче ви бар држите до неке педантности, да ли је
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могуће да одлука ово садржи? Нема ни у образложењу, барем сте могли написати да остаје исто, или
убудуће немојте да штампате, ми дођемо на скупштину ви нама кажете шта је, оно што је било сад је опет
исто, ми гласамо и завршимо. Ништа друго, чисто да имамо неки податак у знак поштовања према
одборницима. Не треба ми никакво објашњење, чули смо, само напишите у материјалу. Раније је било да
барем имају упоредни подаци, као и за следећу тачку, нећу се јављати. Колико је прометовано, колико је
то у окружењу, колико је у Модричи, колико у Броду, колико у Бијељини, какве су пореске стопе, колико
је било промета, чисто да имамо неке податке да имамо неку спознају.

Велимир Андрић, в.д.начелника Одјељења за финансије
Прво, уважени одборниче, ја нисам нови у овоме. Био сам одборник у сазиву и када сте ви били
начелниик, ако се добро сјећате. Друго, ви би најбоље требали да знате како се одлуке Скупштине
општине Шамац доносе и шта оне треба да садрже. Треће, мислим да би ви, такође требали најбоље да
знате о приходима, колико су били раније, колико се очекује ове године, имате тачке дневног реда које су
предвиђене у програму рада гдје има и дио који се односи на извршавање по свим, па и овим приходима.
Мислим да мијешамо двије тачке у једну, а да то није по праву, ево ви сте правник знате, и да то није
никада тако рађено, и никада неће бити тако рађено.
Додатне дискусије поводом ове тачке дневног реданије било, прешло се на гласање.
Са 17 гласова ЗА, ПРОТИВ ниједан, 8 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку о
утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамацу 2021. години.
АД - 5. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m² корисне
површине стамбеног и пословног простора за 2020.годину на подручју општине Шамац
Ведрана Михаљчић, в.д. начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
дала је уводно образложење.
У складу са Законом о уређењу простора дужни смо до 31. марта да усвојимо Одлуку о
утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m² корисне површине стамбеног и пословног
простора за претходну годину која се примјењује у овој текућој години. Ово је цијена која се користи
приликом обрачуна ренте приликом издавања грађевинске дозволе за изградњу објеката на градском
грађевинском земљишту у зависности од зоне у којој се гради. Што се тиче само цијене, она се доноси на
основу предрачунске грађевинске вриједности објеката који су у претходној, у овом случају у 2020.
години изграђени, одн. на основу пројеката на основу којих је издата грађевинска дозвола у 2020. години,
значи на основу просјечне цијене из те пројектне документације се обрачунава цијена. За ову годину
одн, за 2020. годину а за примјену у 2021. години та просјечна цијена је 621, 60 КМ.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 18 гласова ЗА, ПРОТИВ ниједан, 7 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку о
утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m² корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2020. годину на подручју општине Шамац

АД- 6. Приједлог Одлуке о покретању процеса израде интегрисане стратегије локалног
економског развоја општине Шамац 2021-2030
Слађана Мишић, в.д. начелникаСлужбе за локални економски развој дала је уводно образложење
Истиче на почетку свог излагања да се пред одборницима налази Одлука о покретању процеса
израде интегрисане стратегије локалног економског развоја. Општина Шамац је усвојила претходну,
ревидовану стратегију локалног економског развоја средином 2016. године за период од 2016-2020.
године. Иста је закључно са претходном годином истекла. Циљ усвајања предметне стратегије за период
од 2021. до 2030. године је проучавање анализе стања и окружења у којем се општина тренутно налази,
као и дефинисање циљева развоја општине као темеља за стратешки развој у будућности ове општине.
Након истека ревидоване стратегије развоја општине потребно је усвојити одлуку за покретање израде
нове стратегије за период од 2021. до 2030. године да би што хитније биле покренуте припремне
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активности на дефинисању методологије израде, и учествовању самих актера у процесу израде, као и
динамичког плана активности на изради стратегије локалног економског развоја.
Одборник Саво Минић (СНСД)
Истиче да се ради о доброј, корисној и нужној одлуци коју свака локална заједница треба да има.
Искрено се надам да ће начелник са својим Кабинетом и са сарадницима препознати оно што би убудуће
могли да користимо, а знамо да многе међународне организације, фондације и тако даље, траже управо да
су одређене смјернице и визије, начин развоја општине и све оно што представља један интегрисани
развој садржани у овој стратегији. Наравно, и то сам рекао на прошлој скупштини, ми овдје нећемо бити
опозиција која само жели да буде опозиција. Као што сам мало прије указао, да је одлука не штура него
апсолутно не садржи никакав податак, тако исто желим да кажем да ћемо подржати овакву одлуку за
израду стратегије и сигурно да ће она бити компатибилна и са неким пројектима који су нужни за
општину Шамац, и који сутра могу садржавати нешто да се ова стратегија наслони на неку визију која ће
нам омогућити, а свима нам је то циљ, да општина Шамац учествује у неким активностима које су везане
и за прекограничну сарадњу и да буде корисник разних фондова и на нивоу Бих и на нивоу Европе.
Додатне дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 25 гласова ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку
о покретању процеса израде интегрисане стратегије локалног економског развоја општине Шамац 20212030
АД - 7. Приједлог Одлуке о економској цијени услуге ЈПУ ''Радост'' Шамац за 2021. годину

Ђорђе Милићевић, начелник општине дао је уводну ријеч.
Наглашава да се пред одборницима налази одлука која се доноси сваке године, о економској
цијени ЈПУ ''Радост'' Шамац за 2021. годину. Овом одлуком се утврђује економска цијена у износу од
368.80 КМ, и она се примјењује од осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.

Са 25 гласова ЗА , ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку
о економској цијени услуге ЈПУ ''Радост'' Шамац за 2021. годину
АД – 8. Приједлог Одлуке о измјенама одлуке о одборничкој легитимацији
Предсједник Скупштине општине Симо Варадиновић, као предлагач дао је уводно образложење
Истиче да се мијења оно што смо у обавези сходно законским одредбама, умјесто 2020. године до
које је трајала претходна легитимација, сада идемо до 2024. године, што је између осталога и разлог
фотографисања одборника. Разлика је такође у организационој структури, гдје умјесто стручне службе
Скупштине општине које више нема, стоји сарадник за административно-техничке послове.
Дискусије није било, прешло се на гласање.

Са 25 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку
о измјенама одлуке о одборничкој легитимацији
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АД –9. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је Извјештај.
Комисија за избор и именовање на трећој сједници одржаној 25.01.2021. године у складу са
Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Статутом општине
Шамац и својим надлежностима, утврђује чланом 53. Пословника о раду Скупштине општине, а због
провођења процедуре јавног конкурса и коначног избора секретара, разматрала и утврдила приједлог
Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор именовање секретара Скупштине општине Шамац.
Приједлог одлуке даје се Скупштини на разматрање и одлучивање.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 25 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлукуо расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општинеШамац

АД – 10. Извјештај о раду ЈПУ ''Радост'' Шамац за радну 2019/2020. годину
Уводне ријечи, као ни дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, 1 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
усвајању Извјештаја о раду ЈПУ ''Радост'' Шамац за радну 2019/2020. годину

АД – 11. Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац са посебним освртом на
снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте

Уводне ријечи, као ни дискусије није било, прешло се на гласање.
*Одборник Михаило Ђурђевић се уздржао од гласања

Са 19 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак о
прихватању Информације о снабдијевању водом на подручју општине Шамац са посебним освртом на
снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте.

АД – 12. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу
*Одборник Николина Шкрбић одсутна од ове тачке, присутно укупно 24 одборника.

Ђорђе Милићевић, начелник општине дао је краће образложење
Начелник општине напомиње да смо на првој сједници, која је имала конститутивни и радни дио
именовали вршиоце дужности начелника Одјељења, остало је данас да комплетирамо вршиоце дужности,
одн. да у складу са Законом о локалној самоуправи именујем вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу. С тим у вези, у складу са својим овлаштењима, у складу са законом и статутом предлажем
да се за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу именује Лепа Тривић, рођена 1981.
године, завршила гимназију општи смјер у Шамцу, звање дипломираног правника стекла на факултету
правних наука у Бања Луци, правосудни испит положила 2013. године у Сарајеву пред Комисијом
Министарства правде БиХ, од 2007. до 2016. године обављала послове правника у привредном друштву
д.о.о. '' Слободна Зона'' Шамац, а од новембра мјесеца 2016. год. обављала послове начелника Одјељења за
општу управу.
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Одборник Милан Јовановић (СНСД)
На почетку истиче да ће, наравно гласати против, не зато што има нешто против госпођице Лепе,
него зато што је ово директно утицао начелник Општине на члана моје породице. С обзиром да је Лепа
Тривић требала бити именована када и сви остали начелници Одјељења, ово је урађено директно и ово
више није политика него је битно некоме ући у кућу, оставити га без посла. Апсолутно знам да она има
право да се врати, замрзла је то своје мјесто, али је враћена на посао 15 дана да би се правник вратио кући.
Наравно, сада ће бити примљен вјероватно неко други, или ће се говорити о неким уштедама, да ће то
радити неко из општине. Биће примљена ту правница док јој вјероватно истекне приправнички стаж, зато
и кажем ово није политика. Разумијем и кампању и све оно што се дешава, али ово већ прелази границе, и
није први пут да се неки наши чланови на овај начин саботирају и истјерају с посла, имали сте примјер и
са Сашом Маслићем на ''Слободној Зони'' па је морао бити исплаћен велики износ, и сада ће бити тужба на
коју апсолутно има право. Не знам да ли су, ево ту су правниви Мирко Лукић и Љубиша Станишић,
прочитали рјешење како је откуцано, рјешење о годишњем одмору и престанку радног односа, то нема
нигјде, ни у једној држави на свијету, и на крају крајева добио је отказ док је на боловању, ни то не може.
Мислим да стварно није у реду, али то само говори да отприлике ни директора се ништа не пита, наравно
немам ништа против ми се од раније знамо, али отприлике ни њега се тамо ништа не пита битно је некога
истјерати с посла само зато што је друга политичка партија. Знам, претпостављам да ће начелник то нама
покушати објаснити да то није тако, зашто само није именована на претходној сједници? До свега овога не
би дошло, сигурно. Понављам, разумијем и кампању и све, и био сам међу првима, знају ови који користе
друштвене мреже, следећи понедјељак после избора сам честитао јавно, и знам шта је то, ко је бољи нека
побиједи, али ово више није политика, иде се вјероватно лично, што није добро. Опет кажем, можда ће се
неко од нас наћи у ситуацији за пар година да одлучује о нечијој судбини или чланова породице, тако да
није у реду, превише је ово отишло далеко. Начелниче, ви сте се умијешали у све могуће поре, од јавних
предузећа, спорта и тако даље, зашто се именују ови људи начелници Одјељења, директори и тако даље?
Ђорђе Милићевић, начелник општине
Да нисам лично прозван као Начелник општине вјероватно се не бих ни јавио за ријеч, с обзиром
да је ту директор ''Слободне Зоне'' па је можда компетентнији да одговори на ова питања. Рећи ћу само
једну ствар, у својству одборника ово није мјесто за приватне ствари. Ја разумијем да нас има много који
смо изгубили нешто у породици и у политици, али ово заиста није политика. Даћу само образложење као
начелник општине, с обзиром да сам предлагач в.д. начелника Одјељења, зашто је гђица Лепа Тривић
именовама данас а није у претходном периоду. Прво и основно, има овдје правника, а много је политичара
и врло добро знате да закон дозвољава да замрзнете своју позицију на сталном радном мјесту и да одете на
одређену позицију осам година, два мандата по четири године. У овом случају да је Лепа именована на
прошлој сједници за в.д. начелника за општу управу њој би и даље текао тај период. С обзиром да је
прекинула и вратила се на своје радно мјесто које је имала , њој од данас поново тече осам година. Њој је
у интересу да прекине то на мјесец дана и врати се на своје радно мјесто, и да јој поново тече осам година
мировања права из радног односа. То је разлог. Други разлог је, па зашто не, мјесец дана мања плата
вршиоцу дужности Одјељења за општу управу у општини, и трећи је разлог што тамо сигурно у периоду
од 5-6 мјесеци неће бити именован правник па ћемо уштедити финансијска средства у ''Слободној Зони'', и
да, помагаће одавде правници. То су економски аргументи, и лични аргумент онога ко ће бити именован
за в.д. начелника Одјељења за општу управу. Мени је жао, ми смо земљаци долазимо из истог села,
оставимо више изборе и оно што је на мој рачун врло ружно ношено, врло добро знате. Ви сте данас
одборници, и данас овдје када излажете не можете се везивати за приватно и лично, нити за одређену
политичку партију, морате гледати шири контекст свега овога, и јавних установа и општине. Зна г. Саво
Минић како је бити начелник, био је он осам година, и он је оптужен и за све што јесте и за све што није, и
свугдје је његов потпис као што је данас свугдје мој потпис, за све што је добро ми ћемо сви подијелити у
коалицији одговорност и рећи да смо ми сви учествовали, а када је нешто лоше нормално да ће сваки
грађанин рећи да је то начелник. Не бих се прихватио ове позиције да могу једноставно да се осврћем на
све оно што се дешавало, ја сам образложио економски шта су разлози именовања, а ево ту је и директор.
Мене радује да је тамо предузеће успјешно, и овдје није отказ у питању, да рашчистимо. Дакле, Лепа
Тривић је 2016. године именована за начелника опште управе, имала своје радно мјесто у ''Слободној
Зони'' , замрзла то исто радно мјесто и дошла овдје за начелника Одјељења. У том моменту, директор
предузећа ''Слободна Зона'' Живан Којић је примио радника правника до повратка радника на посао.
Дакле овдје није ријеч о отказу, у његовом рјешењу јасно стоји да је он до повратка радника, у овом
случају Лепа се вратила да би продужила своје право.
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Одборник Милан Ђурђевић (СНСД)
Истиче да има замјерку на рад начелника. На изборима 2020. године његов слоган, Народног
покрета Ђорђе Милићевић је био: ''Људи прије свега'', а ми након само пар дана његовог новог мандата
видимо да је тај слоган служио, можемо рећи лијепо звучи, могу се привући неки гласови на основу тога.
Ова његова игра, смицалица је циљано урађена да се гђица Лепа Тривић на претходној сједнции не
именује за начелника Одјељења за општу управу, да би се самим тиме вратила на своје радно мјесто на
''Слободној Зони'', а да би се г. Мариу Јовановићу уручио отказ, одн. престанак радног односа. Можете ви
причати да је она искористила, али сви ми знамо како је до тога дошло. Ово је задирање у приватне
ствари, задирање у егзистенцију људи, узимате хљеб људима. Господине Милићевићу ви сте говорили да
сте начелник свих грађана општине, али ја примјећујем да ви дијелите људе, дијелите их на подобне и
неподобне, дијелите нас на бијелце и на црнце, зар нисмо људи прије свега? Зашто узимати некоме хљеб
из руку? Ви сте способан политичар и честитам вам на томе, ово је добро изведена стратегија, али то није
људски чин, ту нема хуманости. Ово је све само не хумано. Честитам вам на томе, али способност је
отворити нова радна мјеста, довести инвеститоре, подигнути привреду, покренути производњу. Није
способност узети некоме радно мјесто па сачекати пар мјесеци и дати неком свом члану, симпатизеру, или
некоме себи блискоме. Гледајте, ви на овај начин стварате расцјеп између нас. Ово је мала општине, много
људи је отишло и одлази, нажалост. Нас је мало остало и треба да се држимо једни других, да се
подржавамо. Наравно, сви ми имамо различита мишљења , нико не може да исто размишља, имамо неке
своје циљеве али то не значи да требамо да потпирујемо мржњу између нас и да стварамо жељу за
осветом. Шта мислите, када дође за 4, 8 или 12 година неко наш, требамо ли да се светимо и некога
остваљамо без посла? Ја мислим да не требамо, треба гледати да сви заједно гурамо ову општину
напријед. Знате да су постојала велика царства, Византијско, Римско, али свему дође крај, ништа не траје
вјечно. Имате примјер римског цара Нерона, био је велики градитељ, једно вријеме обожаван од народа,
али његова претјерана моћ, бахатост и похлепа довела га је до тога да га његови лични обожаватељи
свргну са трона, и завршио је тако како је завршио. Ја само молим да нас не дијелите.
Одборник Ђорђа Кертић (Народни покрет – Ђорђе Милићевић)
Обратио се на почетку колегама одборницима Ђурђевићу и Јовановићу. Ви сте релативно млади
одборници, али тај говор и једног и другог, Милана Јовановића и разумијем, али вас колега Ђурђевиђу не
разумијем. Ваше излагање о Нерону, ово је изгледа све фино научено синоћ или прексиноћ па нам овдје
рецитујете. Што се тиче правног основа, мислим да смо били сасвим јасни да је и ономе ко није правник
по струци, сасвим јасна процедура и начин и именовања вршиоца дужности, и именовања правника у
зони. То што ви гледате из другог угла, и те личне ствари није мјесто да се износе за овом говорницом.
Имамо у документацији, како је спроведн начин именовања вршиоца дужности начелника Одјељења,
свима нам је јасно што се тиче и начелнице Лепе да је и њој у интересу да продужи са четири на осам
година, и ја не видим ту ништа толико спорно да се износе овакве констатације од стране и једног и
другог. Незадовољство разумијем, али требамо се осврнути и вратити раније када је дотични правник
именован на то мјесто, фино стоји до ког момента је именован на дужност. Понављам, не видим ту ништа
спорно.
Одборник Милан Ђурђевић (СНСД), реплика
О Нерону, Византијском и Римском царству не учи се вече или двије прије сједнице, него током
основног, средњег школовања па ко заврши факултет и тамо се учи.
Одборник Саво Минић (СНСД)
Обратио се најприје одборнику Кертићу. Ви сте добро рекли чим сте почели да не знате ни што сте
се јавили и боље да се нисте ни јавили. Једина замјерка вама начелниче, што фино не кажете, да то је то.
Што некога понижавате до те мјере, Лепа је отишла са ''Слободне Зоне'' до повратка на посао, до повратка
два дана на посао, па да би имала опет осам година. Стављате своје људе и то је ''ok'' , не знам само кога
лажете, нас, себе, јавност и тако даље. Да, стављате своје људе, с тим што је ово мало ударац испод појаса
да Лепа оде само на пар дана, да остане Јовановић без посла. Радите то политички и то је ''ok''. Зашто не
изађете и кажете, да, ми желимо у циљу да направимо и поставимо своје људе. Зашто сте нама говорили
како ми то радимо. Ви желите до те мјере да понизите некога, и то ме боли, да кажете она је
размишљала... да ли ви то не планирате бити на власти и након 4 године? Треба ли да идемо у неку глупу
расправу која нема ни почетка ни краја? Да, општинки менаџмент је одлучио овако зато што жели да на
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стратешким мјестима у јавним предузећима и установама има људе који припадају овом политичком
блоку. Ми се љутимо и љути смо, не волимо вас али вас и не мрзимо. Гдје год будемо могли, добоћете и
политички ''fight'' све лијепо да буде културно и тако даље. Немојте да се расправљамо око овога, да иде
до те мјере, да се она вратила можда се сјетила да је торбицу заборавила па се онда вратила само три дана
да узме. Немојте да се понижавамо, у смислу да неко треба бити толико глуп да за то образложење каже,
аха то је то. Предлажем да на оваквим стварима не губимо вријеме.
Предсједник Скупштине општине Симо Варадиновић
Са људске стране разумијем све што је речено, али ја лично као Симо Варадиновић сам ово
прошао 2008. године, и никада ни једног момента нисам замјерио тадашњем начелнику, ја сам то прошао
и поздравио се. Разумијем са људске стране, али тражим од вас да ову политичку борбу пренесемо на прес
конференције и на остале начине, а да Скупштину не оптерећујемо на почетку са неким личним стварима.
Додатне дискусије није било, прешло се на гласање.

Са 14 гласова ЗА, 5 гласова ПРОТИВ, и 5 гласова УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу којим се Лепа Тривић, дипл.правник
из Шамца, именује за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу почев од 30.01.2021.
године, на период од 90 дана.

АД – 13. Приједлог одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству
службеног лица присуствовати закључењу брака
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је Извјештај.
Комисија за избор и именовање на трећој сједници одржаној 25.01.2021. год. у складу са чланом
22. Породичног закона, чланом 36. Статута општине Шамац, и чланом 16. ст. 2. т. 9. Пословника о раду
Скупштине општине Шамац утврдила је приједлог Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине
Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака, како је у приједлогу одлуке
коју имате и наведено. Приједлог одлуке даје се Скупштини на разматрање и усвајање.
Предсједник Скупштине општине Симо Варадиновић упитао је одборнике да ли неко има
примједбу на распоред одборника по матичним подручјима?
Примједби, као ни дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку о
делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће у својству службеног лица присуствовати
закључењу брака
АД – 14. Приједлог одлуке о утврђивању листе стучњака за именовање у Комисију за пријем
службеника у Општинској управи Општине Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је Извјештај.
На истој сједници, Комисија за избор и именовање, сходно Закону о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе, а по претходно достављеним приједлозима
политичких партија утврдила је приједлог одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију
за пријем службеника у Општинској управи општине Шамац, како је у приједлогу који вам је достављен и
наведено. Приједлог одлуке даје се Скупштини на разматрање и усвајање.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.

Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку о
утврђивању листе стучњака за именовање у Комисију за пријем службеника у Општинској управи
Општине Шамац
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АД – 15. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је Извјештај.
Комисија за избор и именовање у складу са својим надлежностима, на основу поднесене писане
оставке дана 25.12.2020. године од стране Јовице Радуловић, образложене чињеницом да је на локалним
изборима 2020. године изабран за начелника општине Модрича, утврдила приједлог рјешења о
разрјешењу Јовице Радуловић дужности члана Одбора за жалбе општине Шамац са даном 29.01.2021.
године. Приједлог рјешења даје се Скупштини на разматрање и усвајање.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење
о разрјешењу члана Одбора за жалбе општине Шамац којим се Јовица Радуловић, дипломирани правник
из Модриче, разрјешава дужности члана Одбора за жалбе општине Шамац прије истека времена на које
је именован, односно са 29.01.2021. године, а због подношења неопозиве оставке.

АД – 16. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је Извјештај.
Комисија за избор и именовање, имајући у виду да је за избор члана Одбора за жалбе неопходно
провести конкурсну процедуру, а да би се обезбиједио несметан рад одбора, на истој сједници разматрала
и приједлог кандидата за вршиоца дужности члана Одбора, и констатовала да Слободан Стојић, дипл.
правник из Шамца испуњава законом прописане опште и посебне услове за именовање, те је у складу са
чланом 155. ст. 7. Закона о статусу службеника и намјештеника у органима јединице локалне самоуправе
утврдила Приједлог рјешења о именовању Слободана Стојића за в.д. члана Одбора за жалбе општине
Шамац почев од 31.01.2020. године на период од 90 дана. Приједлог рјешења даје се Скупштини на
разматрање и усвајање.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање
Са 22 гласа ЗА, 1 глас ПРОТИВ, и 1 глас УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење о
именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Шамац којим се Слободан Стојић, дипл.правник из
Шамца, именује за вршиоца дужности члана Одбора за жалбе Општине Шамац, почевши од 30.01.2021.
године, на период до окончања законом прописаног поступка именовања, а најдуже на период до 90 дана.

АД – 17. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
Ђорђе Милићевић, начелник општине дао је краће образложење, у коме је уједно образложио и
наредну 18. тачку дневног реда.
Начелник је објаснио да је 4. јануара текуће године гђа Миланка Благојевић као члан Управног
одбора Центра за културу поднијела оставку, и сходно томе предлажем разрјешење дужности члана
Управног одбора.
У складу са Законом о систему јавних служби, предлажем именовање Милке Станишић за
вршиоца дужности члана Управног одбора Центра за културу.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење
о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац којим се Миланка Благојевић из
Шамца разрјешава дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу Шамац са
29.01.2021.године, због подношења оставке.
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АД – 18. Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу''
Шамац
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење
о именовању в.д. члана Управног одбора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац којим се Милка Станишић из
Шамца , именује за вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу Шамац
са 30.01.2021. године, на период од 60 дана, а најдуже до завршетка поступка по јавном конкурсу и
коначног избора и именовања члана Управног одбора у складу са законом.

АД – 19. Актуелни час

Дискусије поводом актуелног часа није било.

Сједница закључена у 11:05.

в.д. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Блаженка Максимовић, дипл.прав.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић, дипл.инж.пољ.

ЗАПИСНИК ВОДИO
Срђан Благојевић, стручни сарадник
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