РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-013-3/2021
Датум: 23.02.2021. године
ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
СА III СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ, ОДРЖАНЕ 23.02.2021. ГОДИНЕ У САЛИ ЗА
СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА
Сједница је сазвана позивом број: 07-013-3/2021 од 15.02.2021. године.
Сједницу је сазвао предсједник Скупштине општине Шамац Симо Варадиновић, а записник је
водио Срђан Благојевић, стручни сарадник.
Сједници Скупштине општине Шамац присуствовало је 24 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 (24) за
пуноважно одлучивање, услиједило је интонирање Химне Републике Српске. Oдборник Саво Минић
је оправдано одсутан.
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, и Велимир
Андрић, в.д. начелника Одјељења за финансије.
Сједници су присуствовали и представници средстава јавног информисања: Ангелина ВасовићМилкић, 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.
Предсједник је затим предложио дневни ред по Сазивнику за III 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 24 гласа ЗА, дакле једногласно усвојен је следећи

Д Н Е В НИ Р ЕД
1. Извод из записника са II редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју
општине Шамац за 2021. годину
4. Приједлог Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица
на територији општине Шамац за 2021. годину
5. Приједлог одлуке о усвајању Годишњег програма коришћења пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Шамац за 2021. годину
6. Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних
болести на подручју општине Шамац за 2021. годину
7. Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације
8. Приједлог Годишњег плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју
општине Шамац за 2021. годину
9. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака и
коалиција које имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2021. години
10. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у својини Општине
Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле

2

11. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац
(локалитет зграда С-62)
12. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Одбора за
жалбе општине Шамац
13. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова
управних одбора Јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
14. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и сталних радних тијела у Скупштини општине
Шамац у 2020. години
15. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године
16. Избор, именовања и разрјешења
а) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
б) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
в) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за културу Шамац
г) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за културу Шамац
д) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање једног члана Одбора за жалбе
ђ) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање директора и чланова управних одбора Јавних установа чији је оснивач
Општина Шамац
е) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
ж) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих
лица у ЈПУ ''Радост'' Шамац
з) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица
у ЈУ Центар за културу Шамац
и) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Савјета за борачка и социјална питања
17. Актуелни час

АД – 1. Извод из записника са II сједнице СО Шамац
Предсједник Скупштине је упитао одборнике да ли има примједби на Извод из записника са
II редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 29.01.2021. године.
Примједби није било и Извод из записника је стављен на изјашњавање.
Са 24 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН усвојен је Извод из записника са II
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане 29.01.2021. године, без примједби.
АД – 2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
Ђорђе Милићевић, Начелник општине дао је уводно излагање.
Начелник Општине, након што је поздравио присутне, истакао је да ће се трудити да у
наредном периоду, као што је то била пракса и раније, редовно информише Скупштину о свим
активностима Начелника општине и Кабинета, између двије сједнице Скупштине општине.
Напоменуо је да ће у што краћим цртама информисати одборнике о најзначајнијим активностима у
протеклом периоду.
•

У јануару мјесецу одржан је заједнички састанак са начелницима и њиховим сарадницима
општина Окучани у Републици Хрватској, општина Славонски Шамац и општине Шамац на
тему будуће сарадње када је ријеч о приступним фондовима Еропске уније и заједничким
аплицирањем на пројекте између Србије, Бих и Хрватске. Напоменућу да смо током прошле
године заједнички аплицирали са општином Чајетина из Републике Србије на заједнички
пројекат који се тицао санације дивљих депонија и рециклаже отпада, вриједности око 250.000
ЕВРА за те двије општине. Општина Шамац је тада прошла прву фазу оцјењивања тог
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•

•

•

•

•

пројекта, видјећемо шта ће се дешавати у тој другој фази. Наравно, што је више општина из
више земаља окружења укључено, утолико су веће шансе да одређени пројекат буде боље
бодован од стране Европске комисије, наравно, у сарадњи са дирекцијом за европске
интеграције БиХ. С обзиром да је у овом моменту ЕУ усвојила вишегодишњи финансијски
оквир за период 2021-2027. година у којем је дефинисано који ће инструменти приступне
помоћи бити на располагању земљама које су потенцијални чланови ЕУ, у другој половини
ове године очекују се јавни позиви кроз ИПА фондове. Да би спремно дочекали те јавне
позиве за ИПА фондове из области привреде, екологије и туризма, онда смо заједно са ове
двије општине разговарали на тему заједничких пројеката. Република Хрватска, у складу са
својим законима, има могућност ангажовања консултантске фирме, и све те општине имају
консултантске фирме које им помажу приликом аплицирања, представници те фирме су били
присутни на састанку. Наредних дана ћемо на ту тему разговарати и са представницима
општина Чајетина и Жагубица, а очекује се и сарадња са општином Кнић, из околине града
Крагујевца. Потребна нам је још једна општина, и то је задатак свих ових општина да се
укључи у пројекат и једна општина из Републике Црне Горе. Следећи састанак је заказан за
наредни мјесец, домаћин ће бити општина Окучани, и ту ћемо прецизно дефинисти 4-5
пројектних приједлога са подручја општине Шамац, и за то је задужена Служба за ЛЕР, а већ
су дефинисане области у којима имамо заједнички интерес са овим општинама.
Током прошлог мјесеца, на моју и иницијативу градоначелника Бијељине одржан је један
састанак општина Посавине и Семберије, Угљевик, Лопаре, Бијељеина, Шамац, Доњи Жабар,
Пелагићево и Модрича. Један од договора и закључака је да, а све надајући се да ће ова
ситуација са пандемијом проћи и да ћемо барем у другој половини године моћи нормално да
функционишемо и да подигнемо ниво привредних активности, на одређеним привредним
сајмовима у земљама ЕУ заједнички наступимо јер је јефтиније да пар општина се удружи и
заједнички наступи одн. представи своје потенцијале, него када то ради једна општина.
У децембру мјесецу је завршен јавни позив, одн. конкурс за додјелу стипендија за студенте са
подручја општине Шамац. Прије пар дана су потписани уговори о стипендирању са додатних
26 студената са подручја општине Шамац, тако да сада општина Шамац укупно стипендира 70
студената, а буџетом општине је предвиђено 80.000 КМ за те намјене. Напоменућу да током
цијелог овог периода, поготово у задње вријеме, стипендије се редовно исплаћују за студенте
Јавних високошколских установа.
С обзиром да сте на претходној сједници Скупштине општине усвојили Иницијативу о
формирању општинског развојног тима, а врло добро знамо да је стратегија локалног
економског развоја истекла током претходне године и да је неопходно што хитнје формирати
општински развојни тим, с тим у вези ја сам донио одлуку о формирању општинског развојног
тима прошле седмице, у саставу свих начелника Одјељења и спољних сарадника, и то ћемо
радити у оквиру Општинске управе, ангажујући једног до два експерта са стране, без
ангажовања одређених агенција које би узимале финансијска средства за то. Неопходно нам
је, и циљ је да до краја ове године донесемо стратегију локалног економског развоја. Очекујем
да се укључе и одборници, и Скупштина , људи из области културе, спорта, образовања и
привреде. Без овог документа, ниједна општина не може аплицирати на било који озбиљан
пројекат .
Када је ријеч о инфраструктурним радовима и пројектима на подручју општине Шамац, ми
смо од Министарства за људска права и избјеглице БиХ добили за социјалне категорије
88.400 КМ за два стамбена збрињавања. Аплицирали смо на пројекат, добили смо средства за
те намјене, и биће расписан јавни позив за изградњу двије стамбене јединице. Поред тога, од
Министарства за људска права и избјеглице , кроз пројекат подршке повратницима, МЗ
Корница је добила 20.000 КМ а учешће општине ће бити у износу од додатних 5.000 КМ за
санацију крова читаонице.
Током мјесеца јануара аплицирали смо на два пројекта код Фонда за заштиту животне
средине. Напоменућу да смо од истог Фонда протеклих година добили преко 150.000 КМ
неповратних средстава за опремање ''Водовода'' и ''Слободне Зоне''. ЈП ''Слободна Зона'' је
својим средствима учешћем од 42.000 КМ аплицирала на пројекат укупне вриједности 141.000
КМ, а од Фонда тражимо 98.000 КМ за набавку нове опреме, и очекујем да ћемо барем већи
дио ових средства добити. Општина је у име ''Водовода'' аплицирала на пројекат вриједности
84.500 КМ гдје је наше учешће 25.000 КМ, а буџетом је за капиталне ивестиције предвиђено
20.000 КМ када је ријеч о ''Водоводу''.
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Завршен је тендер за избор извођача за асфалтирање улице о којој смо говорили прошле
године, и желим најавити да ћемо већ почетком априла или маја мјесеца кренути са радовима
на асфалтирању улице у МЗ Ново Село, како је то и договорено прошле године са
мјештанима. Вриједност инвестиције износи 73.000 КМ , то је она средња улица у насељу,
завршен је тендер, финансијска средства су обезбијеђена из буџета општине Шамац.
Одржан је састанак са повратничким мјесним заједницама на тему пројеката на које је
потребно аплицирати и иза којх ће стати Општина и мјесне заједнице, с обзиром да нам већ
сада иду ти јавни позиви са различитих нивоа власти у БиХ. Напомињем, да ће у току мјесеца
марта бити одржани састанци са представницима свих мјесних заједница, на тему планова и
улагања током ове године, за коју већ знамо да није капитална.
Са поносом могу рећи да ће од 1.марта почети са радом, у пуном капацитету Основни суд у
Шамцу, са укупно 25 запослених радника, са 5 судија и предсједником Суда. Напоменућу,
2005. године, Законом о судовима , у оквиру реформе правосуђа, укунут је Основни суд у
Шамцу, и све надлежности су пренешене на Основни суд у Модричи. Измјенама и допунама
Закона о судовима 2006. године, овдје је омогућено Одјељење суда у Шамцу. Добро сви знате
да ни то Одјељење није фунционисало до 2017. године, када смо уложили максималне напоре
и захтијевали од судија да долазе и овјде заказују рочишта. Био је то тежак процес, али
коначно смо избором судија и упосленика, након 16 година вратили једну институцију
општини, и од 1. марта у пуном капацитету ради Основни суд у Шамцу. Користим прилику,
имам људску и моралну обавезу, да се захвалим Клубу посланика НДП-а, који је 2018. године
амандмански дјеловао на Буџет РС за 2019. годину, и предложио формирање Суда у Шамцу.
Пошто није било пријављених за дискусију, ова Информација је дата на гласање.

Са 24 гласа ЗА ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН прихваћена је Информација о
активностима начелника Општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине
Шамац , коју је начелник Општине усмено поднио.
АД – 3. Приједлог Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на
подручју општине Шамац за 2021. годину
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове у својству предлагача дала је уводно излагање
Према Закону о комуналним дјелатностима, Програм обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње је обавеза и доносимо га сваке године за текућу годину, а након усвајања
Буцета за ту годину. Истим законом је тачно дефинисамо шта овај Програм треба да садржи, а то се
односи првенствено на чишћење јавних површина у насељеним мјестима, и овим Програмом за 2021.
годину планирано је 84.500 КМ. Затим слиједи, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и
рекреационих површина, које садрже одржавање садница у дрворедима и парковима, садњу нових
садница, кошење и одржавање зелених и јавних површина, одржавање украсног грмља, затим
опремање јавних површина, и одржавање у функционалном стању парковског и урбаног мобилијара.
Овим активностима је предвиђена набавка 10 клупа и 10 канти за отпатке, то је оно што планирамо у
току ове године у склопу акције ''За љепши Шамац''. Ми смо до сада сваке године, подсјетићу вас, све
до прошле године, организовали акцију у марту мјесецу ''За љепши Шамац'' чиме смо обиљежавали
почетак акције прољећног уређења града. Прошле године, с обзиром на епидемију вируса Корона, то
није било могуће, а милим да ни ове године нећемо бити у могућности организовати акцију, али ће
свакао бити проведене активности на уређењу града.
Поред тога, планиране су ставке за зимско
одржавање путева и улица на подручју општине Шамац у износу од 10.000 КМ, а такође за ову
годину планирано је и чишћење сливника с обзиром да прошле године то није рађено.
Затим, одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима је такође дио овог
Програма, а детаљно је разрађено у наредној тачки дневног реда. Планирано је одржавање асфалтних
путева, макадамских путева, кошење банкина, и асфалтирање улице у МЗ Ново Село. За ову годину
једино извјесно је асфалтирање поменуте улице у Новом Селу, а у случају да се појаве одређени јавни
позиви на којима би прошли, наравно да ће бити одрађене и друге активности на тим радовима.
Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације, планира се улагање око 5.000 КМ за обнову
вертикалне сигнализације на подручју наше општине, као и одржавање хоризонталне сигнализације
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које је на реду ове године с обзиром да се ради сваке друге године, минимално, и одржавање
семафора.
Што се тиче јавне расвјете, из овог Програма је видљиво, а све у складу са ставкама које су
планиране у Буцету, овдје имамо одржавање објеката за јавну расвјету и планирано је 15.000 КМ, а то
се односи на одржавање расвјетних тијела одн, свјетиљки које су прикључене на приватна бројила у
мјесним заједницама. Затим, изградња и прибављање ЛЕД расвјете, обавијестићу вас да је то
приведено крају, општина Шамац је потписала уговор са одабраним извођачем за реконструкцију
расвјете на подручју општине Шамац, и обавезали смо се да то исплаћујемо у једнаким мјесечним
ануитетима кроз наредних 10 година, а обавеза извођача радова је замјена старих свјетиљки новим
ЛЕД свјетиљкама, као и да обезбиједи минимално 40% уштеда замјеном свјетиљки из чега се плаћа
ануитет, одн. разликом онога колико смо некада плаћали и колико плаћамо сада. Поред тога, имамо
освјетљавање саобраћајних и других површина које се односи на утрошак електричне енергије,
планирано је око 60.000 КМ и вјерујем да неће бити више од тога, с обзиром да није било ни прошле
године, јер је пројекат ЛЕД расвјете скоро па био завршен.
Дјелатности зоохигијене, знате да од 2018. године расписујемо тендер и потписујемо сваке
године уговор са хигијеничарском службом која врши прикупљање паса луталица, с обзиром да је то
велики проблем овдје у граду, и наравно са том активности настављамо и у току ове године.
Дискусије није било, приступило се гласању.
Са 21 гласом ЗА, 3 гласа УЗДРЖАН, ниједан ПРОТИВ Скупштина општине донијела је
Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине Шамац за
2021. годину
АД - 4. Приједлог Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева
и улица на територији општине Шамац за 2021. годину
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове у својству предлагача дала је уводно излагање
Истиче да се пред одборницима налази редовна тачка коју усвајамо сваке године, и законски
смо дужни да донесемо овакав Програм. Програм је припремљен на основу обиласка терена
службеника из Одјељења заједно са предсједницима мјесних заједница у мјесецу јануару. Овим
Програмом планирана је санација ударних рупа, и за то је планирано 23.045 КМ. Што се тиче
насипања макадамских путева, комплетна општина је подијељена у три ЛОТ-а, с обзиром на
удаљености мјесних заједница. Овим Програмом је планирано за ЛОТ 1- 10.150 КМ, за ЛОТ 2- 11.760
КМ, и за ЛОТ 3- 12.100 КМ. Поред тога, планиран је наравно и рад грејдера, одн. грејдерисање путева
у укупном износу од 14.400 КМ одн. 160 сати, што претпостављамо и планирамо да је довољно, као
што је било и свих претходних година. Предвиђено је и тарупирање банкина уз локалне путеве и
улице, а наравно саставни дио овог Програма је реконструкција и изградња путева, на то се односи
изградња пута у Новом Селу.
Одборник Милан Ђурђевић (СНСД)
Наглашава да као становник МЗ Брвник, има потребу да изнесе проблем са којим се мјештани
МЗ Брвник суочавају дужи низ година. МЗ Брвник је мала МЗ која је у протеклом рату претрпјела
значајна оштећења и великим дијелом је била девастирана. Пут, одн. асфалт кроз мјесну заједницу је
због проласка тенкова и пада граната у великој мјери оштећен. Изградњом фарми ''Агрекс'',
проласком камиона са теретом тај пут се додатно оштећује, изградња фарми је добра ствар и
запослиће раднике из Брвника, али морамо покушати да пронађемо рјешење за тај пут. Знам да је
овим планом предвиђена санација ударних рупа, али у неким дијеловима пута санација није могућа,
поготово дио који иде од цркве лијево ка федералном дијелу. Начелник, као и начелница Одјељења су
упознати да је тај дио у катастрофалном стању. Занима ме, да ли постоји могућност, знам да општина
није у могућности да сама пресвуче асфалтни пут у Брвнику, али да макар већи дио пута буде
пресвучен кроз неки нормалан период? Да ли да општина Шамац једним дијелом обезбиједи учешће,
да ли да идемо ка Министарству за избјегла и расељена лица да пробамо од њих обезбиједити
финансирање, и да видимо да власником фирме ''Агрекс'' да и они једним дијелом учествују. Ово сам
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изнио већ на сједници Комисије за мјесне заједнице, али сам желио указати и на овај начин, да се
проба изнаћи рјешење.
Ђорђе Милићевић, Начелник општине.
Истиче да се слаже са свим изреченим када је у питању пут у МЗ Брвник. Јасно је такође да
износ од 23.000 КМ није довољан ни за крпљење ударних рупа. Наш је план, да током ове године
пробамо од одређених људи, а на добром смо путу, који Буџету по основу накнаде за градско
грађевинско земљиште дугују приличне своте, и очекујемо да дођемо до неких 300-350.000 КМ по
том основу, и да тај новац усмјеримо у пресвлачење једног дијела пута. Најгоре је у Брвнику, имамо и
у Писарима, у Обудовцу, пут Гајеви-Средња Слатина, то су само најкритичнији а сви су критични.
Слажем се у потпуности, али не можемо у условима када је инвеститор дошао и прави једну од
најсавременијих фарми, у фази док још није отворен тражити неко учешће. Када почне да ради,
сигуран сам да ће тај човјек, као и до сада учествовати, и помоћи у том дијелу. Знате да смо 2018.
године преко ИФАД пројеката санирали дионицу од центра Брвника према Баткуши .
У последњих годину и по дана, са мојим добрим пријатељем и колегом начелником општине
Домаљевац-Шамац разговарамо о заједничком пројекту, да заједнички аплицирамо на пројекат који
би био финансиран од стране Министарства за људска права и избјеглице или федерално
министарство, а да учествују и општине Домаљевац-Шамац и општина Шамац. Не одустајемо од
овога, и то нам је намјера. Ја не могу обећати да ћемо пресвући пут у Брвнику, али знамо какво је
тамо стање и морамо повести о томе рачуна.
Одборник Љубиша Станишић (Народни покрет – Ђорђе Милићевић)
Наглашава да је важно похвалити наставак тренда повећања асфалтне путне инфраструктуре,
али и поред повећања броја асфалтираних макадамских путева настављен је тренд повећања
насипања макадамских путева. Наравно да то није неки специјалан и завидан ниво, али је похвално то
што је задржан континуитет побољшања путне инфраструктуре. С тим у вези, када је ријеч о
насипању макадамских путева, као одборник који долази из мјесне заједнице Горња Слатина, замолио
бих надлежно Одјељење и в.д. начелника Одјељења ако је у могућности Одјељење, да у неком
наредном периоду узмете у обзир насипање макадамског некатегорисаног пута у Г. Слатини, у
питању је ''Јовановића сокак'' . У питању је веома прометан пут, преко 30 кућа користи тај пут за
прилазак својим њивским парцелама, и поред тога на том путу се налазе 3 викендице, а пут
представља и везу између Г. Слатине и Гајева.
Одборник Драган Митровић (Народни покрет – Ђорђе Милићевић)
На почетку свог обраћања напомиње да је ова тачка разматрана и на сједници Комисије за
мјесне заједнице, чији је он предсједник, а присутан је био и одборник Ђурђевић. Стање је
анализирано и предложене су мјере. С обзиром да је стање сагледано у погледу локалних и локалних
некатегорисаних путева , оно што је било у том моменту свакако да је подложно промјенама до марта
или априла док не крене реализација са насипањем путева и санацијом ударних рупа. Ми смо на
комисији констатовали какво је стање, и свако зна најбоље у својој мјесној заједници какво је стање с
путевима, оно што такође можемо констатовати је тренд побољшања одржавања путева бар што се
тиче Обудовца, с обзиром да сам и предсједник МЗ Обудовац већ други мандат. У једном моменту
имали смо ситуацију да се свело све на један макадамски пут, сада се то вратило на неко нормално
стање гдје су обухваћени сви сокаци макадасмки, и унапријеђено је, додатно је ангажована грталица
од стране ''Слободне Зоне'' , набавком тарупа побољшано је одржавање путева. Сматрам да тренд
требамо да наставимо, сходно могућностима и сходно пријавама на јавне и позиве иколико средстава
обезбиједимо по том основу. Мислим да је тренутно стање задовољавајуће, али свакако требамо
настојати да то додатно унаприједимо, и да се сви скупа потрудимо да то буде тако.
Јадранка Ђукић, потпредсједник Скупштине општине (СП)
Наглашава да сви знамо врло добро шта нам значи путна инфраструктура, и сви се сусрећемо
са питањима, када дођемо у одређену МЗ, шта је са овим путем, а шта је са оним путем? Придружујем
се коментарима изнесеним од стране уважених одборника, начелника и в.д. начелника Одјељења која
улаже пуно напора да се све уради. Желим само да кажем да су моја досадашња искуства показала да
није исто мјесна заједница која је мало више развијена, и мјесна заједница из које уважени одборник
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Ђурђевић долази, Брвник. Направићу једну компарацију, нечега што је врло ситно и можда потпуно
безначајно у односу на ово о чему сада говоримо, у том Брвнику неколико дијелова је освијетљено
више у односу на претходне године, а пошто имам потребу да одем и у вечерњим сатима у Брвник ,
заиста се разликује ући у село које је потпуно било мрачно и сад у село које је освијетљено. Када је у
питању путна инфраструктура, то нам је свима заиста јако важно. Асфалтирање путева је пријека
потреба становништва и 21. вијека, али уколико није могуће у неким мјесним заједницама да се иде у
неком пакету када су пројекти у питању и да се то на више локација уради, сигурна сам да ће свакој
мјесној заједници значити и само насипање путева, а као нешто што је најзначајније и круцијално не
смијемо заборавити када је у питању асфалтирање дионица пута у свакој МЗ-и да ће начелник
сигурно чинити напоре и његов Кабинет, па и сви ми одборници и својим политичким дјеловањем и
са виших нивоа власти моћи дати свој допринос и да будемо сви на истом задатку. Желим још рећи,
да ће ми бити неизмјерно драго ако у овој години буде реализовано оно што је капитално планирано,
а сигурно хоће, у Новом Селу које је новооснована мјесна зједница. Имам пуно оптимизма у себи, и
желим да кажем да свеукупно када се учине напори свих нас заједно, сви контакти које имамо да се
употријебе у односу власти РС, БиХ и Општинске управе, када све то увежемо, и сви пројекти
прекограничне сарадње, више сам него сигурна да ће се у овој години нешто урадити, тренд морамо
наставити.
Додатне дискусије није било, приступило се гласању.
Приликом гласања одборник Мирко Лукић одсутан, присутно укупно 23 одборника.
Са 23 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Програм одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији
општине Шамац за 2021. годину
АД – 5. Приједлог одлуке о усвајању Годишњег програма коришћења пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац за 2021. годину
Предраг Недић, в.д. начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је уводно
образложење.
Истиче да се пред одборницима налази Годишњи програм коришћења пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац за 2021. годину. На основу
измјена и допуна Закона о пољопривредном земљишту, јединице локалне самоуправе су у обавези
да доносе овај Програм, а члан 54. поменутог закона је дефинисао и шта тај Програм треба да
садржи. Између осталога, ради се о укупним површинама земљишта на подручју општине, затим
земљишту које је додјељено путем концесија, као и земљиште које је додјељено путем закупа, и
преостало земљиште које тим Програмом треба да се дефинише шта да се ради са истим у неком
будућем периоду. С обзиром да се ради о материјалу који је доста широк и обиман, ми смо вам исти
припремили у електронској форми нарезан на ЦД, а одлуку сте добили у штампаном формату.
Што се тиче самог Програма, с обзиром да се ради о земљишту у својини РС, ми смо упутили
Приједлог програма и Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а 25. јануара смо
добили и сагласност одн. рјешење да се предложени Програм може и усвојити. С обзиром на
дефинисану процедуру, Програм је сада код вас на усвајању.
Дискусије поводом ове тачке дневног реда није било, прешло се на гласање.
Приликом гласања одборнци Мирко Лукић и Николина Шкрбић одсутни, присутно укупно 22
одборника.
Са 22 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о усвајању Годишњег програма коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Шамац за 2021. годину
АД - 6. Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију
заразних болести на подручју општине Шамац за 2021. годину
Предраг Недић, в.д. начелника Одјељења за привреду и инспекцијске послове дао је уводно
образложење.
Навео је на почетку да ће уједно образложити и наредне двије тачке дневног реда, с обзиром
да се заснивају на истом законском основу, и уско су везане.
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У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести јединице локалне
самоуправе су у обавези да доносе Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикацију заразних болести, Програм мјера систематске превентиве дезинсекције и дератизације а
на основу кога смо у обавези да донесемо Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и
дератизације. Што се тиче самог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикацију заразних болести, њиме су дефинисане опште, посебне, ванредне и остале мјере.
Програмом мјера, у складу са биолошким календаром дефинисане су мјере које су обухваћене и
годишњим планом обављања систематске превентиве дезинсекције и дератизације на подручју
општине, а прије свега дератизација је планирана овим планом да се ради два пута годишње као
прољећна и јесења у складу са биолошким календаром глодара. Исто тако, што се тиче дезинсекције,
предвиђено је да се ради ларвицидни третман у прољећном дијелу када то временски и климатски
услови дозвољавају, а тичу се рецимо, температура воде до 15 степени, да нема вјетра, да нема
падавина. Након овог третмана, после одређене паузе и исто тако под одређеим условима врши се
дезинсекција третмана одраслих комараца. Све ове послове, у складу са законом обављају стручно
оспособљени људи и институције. Дератизацију углавном ради наш Дом здравља, с обзиром да
посједује капацитете за обављање тих активности, а за дезинсекцију редовно се расписује тендер и
врши се избор најповољнијег понуђача.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, нијеан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју
општине Шамац за 2021. годину
АД- 7. Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације
*образложење дато у оквиру тачке бр.6
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ПРОТИВ ниједан, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације
АД - 8. Приједлог Годишњег плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју општине Шамац за 2021. годину
*образложење дато у оквиру тачке бр.6
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА , ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Шамац
за 2021. годину
АД – 9. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких
странака и коалиција које имају одборнике у Скупштини општине Шамац у 2021. години
Велимир Андрић в.д. начелника Одјељења за финансије, као предлагач дао је краће
образложење
Истиче на почетку да се пред одборницима налази редовна тачка, предвиђена Програмом рада
Скупштине, која се усваја једном годишње а након усвајања Буџета. С обзиром да је усвојеним
Буџетом општине Шамац предвиђен износ средстава од 35.000 КМ за финансирање политичких
странака и коалиција, а Законом о финансирању странака из буџета града и општина је дефинисано да
то мора бити у не мањем износу од 0,2% од Буџета, овим Приједлогом одлуке ми смо дефинисали
износ од 35.000 КМ, што прецентуално износи 0,55% укупних средстава Буџета. Према истом закону,
та средства се распоређују на начин, да се 20% распоређује у једнаким износима свим политичким
партијама које имају одборнике у СО Шамац, а 80% средстава у складу са бројем одборника. У члану
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4. имате и табеларни приказ распореда средстава у складу са бројем одборника, фиксни плус
варијабилни дио.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака и коалиција које имају
одборнике у Скупштини општине Шамац у 2021. години
АД –10. Приједлог одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у својини
Општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове у својству предлагача дала је краће образложење
Објашњава да је предмет ове одлуке продаја ради комплетирања парцеле , ради се о парцели у
површини од 3m2. Ради се о томе да је објекат изграђен ранијих година, то је онај објекат преко пута
парка до бившег СДК (презентовано на скицама), и објекат је заузео 3m2 општинског земљишта, а
инвеститор да би завршио процедуру добијања употребне дозволе потребно је да комплетира
парцелу, што значи да купи та 3m2. Процијењена вриједност износи 60 КМ/m2, и процијењена је од
стране вјештака грађевинско-архитектноске струке.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 21 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, и 3 гласа УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у својини Општине Шамац ради
обликовања-комплетирања парцеле

АД – 11. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини
Општине Шамац (локалитет зграда С-62)
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове у својству предлагача дала је краће образложење
Предмет ове одлуке је продаја пословног простора површине 94,51 m2 , процијељена
вриједност је 42.400 КМ. Ради се о пословном простору који је општина Шамац 2018. године добила
у своје власништво у рачун дуга који је КОНС-ТИМ имао до краја 2017. године. Крајем те године
покренут је извршни поступак с обзиром да је дуг износио у том моменту око 85.000 КМ заједно са
затезним каматама. Један дио новца је наплаћен извршним поступком, а други дио је надокнађен
овим пословним простором. Не ради се о пословном простору који је општина имала у свом
власништву , него је он стечен у извршном поступку, наплатом дуговања.
Одборник Анка Тутњевић (Народни покрет – Ђорђе Милићевић)
Наглашава, на почетку свог обраћања, да жели да похвали ангажман општине који је уложила
како би наплатила своја потраживања по основу комуналне таксе и комуналне накнаде. Знамо да
одређени број лица избјегава плаћања по основу градског грађевинског земљишта, те иста остају
ненаплаћена дужи низ година. Мислим да ово треба бити примјер добре праксе, и да треба с тим
наставити и у будућности, да покушамо наплатити све што је могуће, с обзиром да смо ове године у
тешкој ситуацији, с обзиром да имамо смањен прилив прихода од Управе за индиректно
опорезивање , требамо наставити у овом правцу.
Додатне дискусије није било, прешло се на изјашњавање
Са 18 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 6 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Одлуку о
начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет зграда С-62)
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АД – 12. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана
Одбора за жалбе општине Шамац
Ђорђе Милићевић, Начелник општине дао је краће образложење.
На прошлој сједници смо именовали вршиоца дужности члана Одбора за жалбе, с обзиром да
ћемо расписивати јавни конкурс и за остале упражњене позиције, моменат је да распишемо и овај
конкурс у складу са законом и Статутом општине Шамац. Бира се један од три члана Одбора за
жалбе. Претхдони члан Одбора је био, сада већ Начелник општине Модрича Јовица Радуловић, и
обзиром на неспојивост функција расписујемо конкурс за избор новог члана Одбора за жалбе
општине Шамац.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Одбора за жалбе
општине Шамац
АД – 13. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора и
чланова управних одбора Јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
Ђорђе Милићевић, начелник општине дао је краће образложење
Ради се о расписивању конкурса за директоре и чланове управних одбора, а уско је везано за
оно што слиједи, а то је расписивање конкурса за два директора Јавних установа на подручју општине
Шамац.
Дискусије није било, прешло се на гласање.
Са 24 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, и ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора и чланова управних одбора
Јавних установа чији је оснивач Општина Шамац
АД – 14. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и сталних радних тијела у Скупштини
општине Шамац у 2020. години
Предсједник Скупштине општине Симо Варадиновић, као предлагач дао је краће образложење
Нагласио је да се пред одборницима налази Извјештај о раду Скупштине и сталних радних
тијела у 2020. години, и као карактеристику везано за прошлу годину издвојио је ситуацију са
пандемијом вируса Корона, и одржавање локалних избора. Такође, нагласио је као задатак који
стоји пред новим сазивом, побољшање рада сталних радних тијела Скупштине општине Шамац.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Приликом гласања у сали присутно 23 одборника, Крста Бајкановић одсутан.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Скупштине општине Шамац и сталних радних тијела у
Скупштини општине Шамац у 2020. години

АД – 15. Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године
Ведрана Михаљчић, в.д. начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове дала је уводну ријеч
Информација о раду комуналне полиције за претходну годину је свакако редовна тачка
предвиђена Програмом рада СО, и законска је обавеза Комуналне полиције да подноси Информацију
о раду Скупштини општине.
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Комунална полиција је у току 2020. године обављала активности у складу са Законом о
комуналној полицији, што је и објашњено у склопу оне Информације. Поред редовних активности на
којима су били ангажовани, а с обзиром на појаву Ковида 19 у току прошле године, комунална
полиција је највећим дијелом била ангажована на активностима везаним за пандемију. Самим тим,
саставнио дио овог материјала је и информација о раду Комуналне полиције на тим пословима.
Напоменућу да су у том периоду, од мјесеца марта до краја године, подијелили 820 рјешења за
изолацију, и извршили 6219 контрола које су биле обавезне у складу са налозима Републичког и
Општинског штаба за ванредне ситуације.
Саставни дио ове Информације је и приједлог мјера које је потребно спровести у наредном
периоду како би се побољшале комуналне дјелатности на подручју општине Шамац. Наведена су 4
приједлога мјера: да се настави са активностима регистрације заједница етажних власника, с обзиром
да је Одјељење прије три године започело са позивањем на састанке власнике станова у зградама гдје
још нису регистроване заједнице етажних власника, а активности на томе смо морали обуставити у
току прошле године с обзиром на мјере које су биле на снази, план је да се настави на тим
активностима чим се стекну услови. Затим, обављање погребне дјелатности у мјесним заједницама, с
обзиром да је то један од већих проблема, потребно је у том дијелу а у складу са капацитетом
комуналног предузећа да се предузму мјере које смо у могућности да предузмемо у наредном
периоду. Затим, појачана активност Комуналне полиције за одлагање комуналног отпада гдје нам је
потребна сарадња свих становника општине Шамац, јер без конкретне пријаве ко је негдје и нешто
одложио, Комунална полиција не може да реагује на терену. Четврта мјера која је предложена је,
активно учествовање предсједника мјесних заједница заједно са комуналном полицијом, за издавање
налога за одржавање дворишта напуштених објеката у мјесним заједницама. На сваком састанку са
представницима мјесних заједница, то је био један од основних проблема који је истицан од
становника мјесних заједница.
Одборник Милан Јовановић (СНСД)
Напомиње да ће се кратко осврнути на тачку бр. 8 предложене Информације, гдје су наведени
локали којима је издат прекршајни налог због непридржавања посебног радног времена. Не желим
било кога да критикујем, можда би сви, с обзиром да је ово и у надлежности општине, требали имати
више разумијевања према угоститељским радницима који су претрпјели највећу штету када је ријеч о
пандемији. Немогуће је да су само ови локали прекршили прописано радно вријеме, свако вече сви
ми можемо наићи на неки локал који се не придржава мјера. Овдје је кажњено само њих пар, прије
свега мислим на кафе ''Мисија'' који је добио и казну због радног времена, а која је изречена док су
радили на Кеју, то је дакле у љетном периоду. Био сам тамо свако вече, и сигуран сам да се и остали
кафићи који тамо раде, нису придржавали прописаног радног времена.
Ово треба схватити као сугестију, не желим да критикујем, само требамо имати мало више
разумијевања према угоститељима, који трпе највећу штету.
Начелник општине Ђорђе Милићевић
Наглашава да се слаже са дискусијом када је ријеч о угроженим категоријама привредника на
подручју општине Шамац, а што је изазвано појавом вируса Корона. У складу са тим, ви знате да смо
ми једина општина која је прошле године комплетне подстицаје за привреду дали управо сектору који
није радио, тих скоро 70.000 КМ. Наравно да то није нека нарочита помоћ, али јесте у смислу људска,
да се осјети да неко има у виду проблеме с којима су се они сусрели током прошле године. Такође, у
претходној информацији коју смо имали, највећи дио активности комуналне полиције односио се
управо на Ковид 19, и огроман број преко 820 рјешења које су они подијелили. Ни једног тренутка, од
када сам начелник, нисам ишао у правцу да браним раднике Општинске управе, али је прошла година
сигурно била једна од најтежих за општинске инспекторе, можда у претходних 15-20 година.
Одлуке Републичког штаба за ванредне ситуације ми морамо примјењивати, можемо доносити
само рестриктивније а никако блаже у односу на оне које доноси Републички штаб. Вођени тиме,
морамо признати да је током прошле године, била огромна дисциплина људи који се баве
угоститељством на подручју наше општине. Напоменућу, када је ријеч о овим локалима, нажалост
али јесу ово локали, гдје су једино прављени проблеми. Ово су прекршајне пријаве које није правила
Комунална полиција, него Полицијска станица Шамац. С тим у вези, а у намјери да не идемо у
казнене прекршаје који могу у одређеној фази када их је више довести до затварања локала, што нам
никако није био циљ, ја сам као Нечлник иницирао састанак са власницима угоститељског локала
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''Мисија'' у присуству представника Полицијске станице. Молио сам, као Начелник, ако локал ради до
22 сата , да се не доноси пиће вани пет минута до 22 сата, поготово што имамо ситуацију, а ви то
добро знате да смо током љетних мјесеци имали и Републичку инспекцију која долази, некада се нама
најави, а некада и не, само дан раније затраже помоћ наших нспектора, која је тако ригидно тумачила
одлуке Републичког штаба, да нпр. не дозвољава људима да сједе у башти без пића, а затворен је
локал. Дакле, заиста смо се трудили да што мање казни пишемо људима, а што више кроз разговор
усмјеримо људима пажњу да поштују мјере. То је била генерално оријентација Општинског штаба за
ванредне ситуације. Наравно врло добро знате имамо и ових дана у одређеним читаоницама које су
под закупом, ситуацију да полиција излази после 22 сата гдје затиче људе који сједе, и направи
пријаве које упути ка нама овдје. Ми ту не можемо ништа, полиција је изашла на терен, сачинила
записник, и ми ту не можемо ништа, а није нам намјера да било кога кажњавамо.
Јадранка Ђукић, потпредсједник Скупштине општине (СП)
Жели да похвали рад Комуналне полиције током претходне године, током ванредне ситуације.
Није било нимало лако радити инспекторима у прошлој години, за коју можемо рећи сви скупа, да
смо ју изгубили. У непосредној комуникацији са инспекторима, по основу таквих проблема, могу
рећи да су врло ревносно одговарали, а имала сам прилику и да чујем од грађана, да су били на
добром извршењу задатка. Веома ме радује, што је в.д. начелница истакла и што смо могли кроз
Информацију да се упутимо, у дешавања када су у питању заједнице етажних власника. Веома ми је
драго што ће то бити једна од мјера у току ове године, а желим да скренем пажњу одборницима који
могу непосредно разговарати, да су то велики проблеми са којима се суочавамо дуги низ година. Све
ово говорим, у контексту тога, да су људи врло неодговорни, и не желе да плате своје обавезе , не
желе да се организују и да се образују заједнице етажних власника, што је и законска обавеза.
Начелница је споменула и акцију ''за љепши Шамац'', ако хоћемо да чинимо напор и да сви будемо
интерактивни у свему томе, на овај начин можемо помоћи људима. Када се уђе у те зграде, видимо да
смо као људи затајили потпуно. Можемо учинити напоре сви скупа. Када је у питању Комисија за
мјесне заједнице, која се већ састајала, ово је једно од питања које се може делегирати и на Комисији,
да ми из скупштинских клупа будемо неко ко ће дати одређену иницијативу, и кроз Савјет МЗ
Шамац. Слиједе нам и избори за Савјете мјесних заједница, и ту требамо бирати људе који желе и
хоће да раде, и да учине неки бољитак за град. Ту су веома битни млади људи, који су се одлучили да
желе овдје да живе, стога апелујем на младе људе да учине напоре да се у овом дијелу сви понашамо
мало позитивније, и да размишљамо на начин да све оно што ми урадимо, биће лакше ресорном
Одјељењу и в.д. начелници.
Одборник Милан Ђурђевић (СНСД)
Појашњава да неке ствари не може да разумије, те поставља питање да ли неко из ове
просторије викендом долази у Шамац, да ли неко излази у ове кафиће? Шамац одавно људи зову град
духова, викендом мало живне, али у последње вријеме ни викендом не можете никога видјети у
кафићима. Схватам да је Корона, схватам прописе, али исто тако одем у Модричу, град је пун и
кафићи су пуни, њих нико не дира, одем у Градачац исто је стање, као и у Орашју, Брчком. Да ли сви
они раде противзаконито и погрешно, а ми једини радимо по закону? ''ОК'' ако је тако, али се бојим да
ћемо се сусрести са проблемом, да ће људи престати да излазе у овај град, јер када неко навикне
излазити негдје друго тешко се враћа. Мислим да требамо имати мало више разумијевања, погледати
какво је стање, погледајте у каквом су стању ти власници кафића, нема људи. Зашто би били ту, када
могу негдје друго боље да се проводе гдје их нико не дира?
Одборник Ђорђа Кертић (Народни покрет – Ђорђе Милићевић)
Надовезује се на дискусију одборника Ђурђевића, у вези излазака. Можда нисам најбоље
разумио, или сте остали недоречени, да ли ви тражите да ми дозволимо локалима да раде дуже него
што је прописано, или тражите неку флексибилност? Остали сте недоречени. Ако то Градачац и
Модрича раде, то је њихова ствар. Имамо јасне наредбе Републичког штаба које се морају поштовати,
и ја сам за то. Не требамо ''ломити преко кољена'' па сада ако је то 22 сати и минута, али прописи се
морају поштовати, и не можемо ради изалазака тражити одређене уступке и пропусте.
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Одборник Милан Ђурђевић (СНСД) реплика
Реплика се односи на излагање одборника Кертића. Нешто ћу вам рећи, колега Кертићу,
пошто видим да не разумијете. Живите у Горњој Слатини, одборник сте имате неку одговорност, до
колико ради читаоница у Горњој Слатини?
Одборник Ђорђа Кертић (Народни покрет – Ђорђе Милићевић) реплика
Реплика се односи на излагање одборника Ђурђевића. Колега Ђурђевићу, очекивао сам да
ћете тако и кренути, није ово први пут да ви спомињете Горњу Слатину, некада раније сте се
извињавали на наговор или на наредбу вашег предсједника Општинског Одбора. Као што сам рекао,
не будем у Шамцу, не будем у читаоници у Г. Слатини, ни у ''Арту'' ни у ''Мотелу 7'' у Гајевима, моје
је до 9 сати и ја идем кући. Колико знам, читаоница у Г. Слатини ради до 10 часова навече. Ви колега
Ђурђевићу, ако имате информације да ради дуже, ви слободно као што сте изнијели за овом
говорницом, имате телефон па својим именом и презименом дојавите, па нека се провјери ако има
потребе, а нема потребе да се поново извињавате Слатинцима, као што се се извињавали прошли пут.
Одборник Мирко Лукић (СДС)
Рад Комуналне полиције је тема која је била актуелна прошле године, биће и ове, и то је
оличење наше општине и на томе треба истрајавати, треба дати на значају тој институцији. С обзиром
да се овдје потеже питање рада ових угоститељских објеката, или боље речено поштовање мјера
кризног штаба, ја се морам наћи и на другој страни с обзиром да сам већину ових који су били
процесуирани на Суду заступао. Морам рећи, да је без обзира на све, било једно коректно понашање,
и било је разумијевања и са једне и са друге стране, чак и када је у питању судски епилог. Не кажем
да некада не би можда требало бити и мало ригорозније, али на овом мјесту немамо простора да ми
расправљамо да ли ћемо радити до 10 или до 11, ако је неко виши од нас донио такву одлуку, тако да
у том дијелу можемо само да кажемо имамо ли довољно разумијевања и флексибилности, па да то не
буде баш у 10 и три минуте, ако може до пола 11. Не треба да расправа оде у погрешном правцу, и
колега Ђурђевићу у овим мјестима које сте ви набрајали је полицијски час и није могуће
организовање таквих активности како сте ви рекли. Не кажем за Модручу, али када је у питању Брчко
или Федерација, знате до када је то било, код нас није био полицијски час и тамо нема простора за
такве ствари, и да вам кажем да је Суд у Градачцу далеко ригорознији него што је то Суд у Модричи.
Не видим да је то било толико ригорозно код нас да би сада дали негативну оцјену Комуналној
полицији, било је разумијевања. Слажем се са овим, када је у питању љето и рад љетних башти, али
можда треба повести више рачуна о онима који немају одобрење а држе тамо објекте, и то је проблем.
Не може полиција подносити пријаве ако нема одобрења за рад, и онда је љут овај што има одобрење
за рад, без обзира што је прекршио радно вријеме, у односу на онога који није регистрован. Мислим
да је вријеме за овако рестрикитвне мјере прошло, и да на срећу, наша општина није имала толики
проблем са Короном , колико су имали рецимо Бања Лука, Бијељина или Добој. Мислим да нема
потребе да расправљамо о поштовању мјера које су донијели они изнад нас.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање. Приликом гласања у сали
присутно 23 одборника, Властимир Марковић одсутан.
Са 18 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је Закључак
о прихватању Информације о раду Комуналне полиције за период 01.01.2020. до 31.12.2020. године

АД – 16. Избор, именовања и разрјешења
а. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
Маријана Дујковић из Шамца, директор ЈПУ ''Радост'' Шамац дана 12.02.2021. год. поднијела
је Скупштини општине неопозиву оставку на дужност директора ове јавне установе, па је Комисија за
избор и именовање на сједници одржаној 18 02.2021. год. утврдила приједлог рјешења о разрјешењу
14

директора ЈПУ ''Радост'' Шамац којим се Маријана Дујковић из Шамца разрјешава дужности
директора Јавне предшколске установе '' Радост'' Шамац са 23.02.2021. године, због подношења
оставке.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање. Приликом гласања у сали
присутно 23 одборника, Властимир Марковић одсутан.
Са 23 гласа ЗА, ниједан ПРОТИВ, ниједан УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је
рјешење о разрјешењу директора ЈПУ ''Радост'' Шамац којим се Маријана Дујковић из Шамца
разрјешава дужности директора Јавне предшколске установе '' Радост'' Шамац са 23.02.2021. године,
због подношења оставке.
б) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈПУ ''Радост'' Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
На истој сједници Комисија је разматрала приједлог кандидата за вршиоца дужности
директора ЈПУ ''Радост'' Шамац. Клуб одборника ''НП Ђорђе Милићевић'' као кандидата предложио
је Радмилу Митровић, дипл. васпитач предшколске дјеце, из Обудовца, која испуњава законом и
статутом опште и посебне услове за именовање. Комисија је утврдила приједлог рјешења о
именовању Радмиле Митровић за в.д. директора ЈПУ ''Радост'' Шамац, почев од 24.02.2021. год. и
исти доставња Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 19 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење
о именовању вршиоца дужности директора ЈПУ ''Радост'' Шамац којим се Радмила Митровић
именује за вршиоца дужности директора Јавне предшколске установе '' Радост'' Шамац почев од
24.02.2021. године, на период од 60 (шездесет) дана, а најдуже до завршетка поступка јавне
конкуренције за избор и именовање директора.
в) Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ Центар за културу Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
Јасна Маринковић, директор ЈУ ''Центар за културу'' Шамац, дана 12.02.2021. год. поднијела је
СО оставку на дужност директора. Комисија за избор и именовање је на истој сједници, сходно
поднесеној оставци утврдила приједлог рјешења о разрјешењу Јасне Маринковић дужности
директора ЈУ ''Центар за културу'' са 23.02.2021. год. због подношења оставке, и предлаже
Скупштини доношењњ истог.
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 дужности директора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац којим се Јасна
Маринковић из Шамца разрјешава дужности директора Јавне установе '' Центар за културу'' Шамац
са 23.02.2021. године, због подношења оставке.
г) Приједлог рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за културу Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
Комисија је на основу достављеног приједлога Клуба одборника СДС да се за в.д. директора
ЈУ ''Центар за културу'' Шамац именује Миланка Благојевић, проф. српског језика и књижевности,
која испуњава законом и статутом прописане услове за именовање, утврдила приједлог рјешења о
именовању Миланке Благојевић из Шамаца, за в.д. директора ЈУ ''Центар за културу'' Шамац почев
од 24.02.2021. год. и исти доставња Скупштини општине на разматрање и усвајање.
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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 вршиоца дужности директора ЈУ ''Центар за културу '' Шамац којим се
Миланка Благојевић именује за вршиоца дужности директора Јавне установе ''Центар за културу''
Шамац почев од 24.02.2021. године, на период од 60 (шездесет) дана, а најдуже до завршетка
поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора.
д) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу
за избор и именовање једног члана Одбора за жалбе
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
Комисија за избор и именовање, у складу са чланом 155. став 3. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе , а сходно достављеним приједлозима
утврдила Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање једног члана Одбора за жалбе у саставу:
1. Јован Шљокић, предсједник
2. Душан Јовановић, члан
3. Мирко Кајтез, члан
4. Ружица Мокрић, члан и
5. Јуро Краиновић, члан.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 21 гласом ЗА, ниједан ПРОТИВ, 3 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење о
именовању Комисије за спровођење посупка по јавном конкурсу за избор и именовање једног члана
Одбора за жалбе, којим се у Комисију за спровођење Јавног конкурса за избор једног члана Одбора за
жалбе општине Шамац именују:
1. Јован Шљокић, предсједник
2. Душан Јовановић, члан
3. Мирко Кајтез, члан
4. Ружица Мокрић, члан и
5. Јуро Краиновић, члан.
ђ) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу
за избор и именовање директора и чланова управних одбора Јавних установа чији је
оснивач Општина Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
Комисија је на истој сједници у складу са чланом 9. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске и достављеним приједлозима утврдила приједлог о
именовању ове Комисије у саставу:
1. Јован Шљокић, предсједник
2. Наташа Вуковић, члан
3. Дајана Цвјетковић, члан
4. Славица Митровић, члан
5. Саво Вуковић, члан.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 17 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 7 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење о
именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање директора и
чланова управних одбора Јавних установа чији је оснивач Општина Шамац, којим се у Комисију за
16

спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање директора и чланова управних одбора
Јавних установа чији је оснивач Општина Шамац именују:
1. Јован Шљокић, предсједник
2. Наташа Вуковић, члан
3. Дајана Цвјетковић, члан
4. Славица Митровић, члан
5. Саво Вуковић, члан.
е) Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу
за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
На истој сједници, Комисија је у складу са чланом 53. ст. (1) и (2) Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, и достављеним приједлозима кандидата
утврдила приједлог рјешења о именовању Комисије у саставу:
1.Мирко Лукић из реда одборника, предсједник
2. Јадранка Ђукић из реда одборника, члан
3.Срђан Смиљанић из реда службеника Општинске управе, члан
4. Никша Незировић из реда службеника Општинске управе, члан
5. Мирко Кајтез, са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине, члан.
Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање. Одборник Мирко Лукић се
уздржао од гласања.
Са 16 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 7 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење о
именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара
Скупштине општине Шамац, којим се у Комисију за спровођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац именују:
1.Мирко Лукић из реда одборника, предсједник
2. Јадранка Ђукић из реда одборника, члан
3.Срђан Смиљанић из реда службеника Општинске управе, члан
4. Никша Незировић из реда службеника Општинске управе, члан
5. Мирко Кајтез, са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине, члан.

ж) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између
именованих лица у ЈПУ ''Радост'' Шамац

Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
Комисија за избор и именовање у складу са чланом 48.ст. 2. Закона о локалној саоуправи и
достављеним приједлозима, утврдила је приједлог рјешења о именовању Комисије у саставу:
1. Боја Илишковић, предсједник – из реда запослених у Општинској управи
2. Наташа Вуковић, члан - из реда запослених у Општинској управи
3. Десанка Пајић, члан из реда запослених у ЈПУ ''Радост'' Шамац
За замјенике чланова из претходног става именују се:
1. Невен Марковић, замјеник предсједника из реда запослених у Општинској управи
2. АнкицаСјенчић, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи
3. Биљана Богдановић, замјеник члана из реда запослених у ЈПУ ''Радост'' Шамац
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Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 20 гласова ЗА, 1 ПРОТИВ, 3 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење о
именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈПУ ''Радост'' Шамац,
којим се у Комисију за примопредају дужности између именованих лица у ЈПУ ''Радост'' Шамац
именују:
1. Боја Илишковић, предсједник – из реда запослених у Општинској управи
2. Наташа Вуковић, члан - из реда запослених у Општинској управи
3. Десанка Пајић, члан из реда запослених у ЈПУ ''Радост'' Шамац
За замјенике чланова из претходног става именују се:
1. Невен Марковић, замјеник предсједника из реда запослених у Општинској управи
2. АнкицаСјенчић, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи
3. Биљана Богдановић, замјеник члана из реда запослених у ЈПУ ''Радост'' Шамац.
з) Приједлог рјешења о именовању Комисије за примопредају дужности између
именованих лица у ЈУ ''Центар за културу'' Шамац
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
Комисија за избор и именовање у складу са чланом 48.ст. 2. Закона о локалној саоуправи и
достављеним приједлозима, утврдила је приједлог рјешења о именовању Комисије у саставу:
1. Славица Гаврић, предсједник – из реда запослених у Општинској управи
2. Дајана Цвјетковић, члан - из реда запослених у Општинској управи
3. Борислав Јосиповић, члан из реда запослених у ЈУ Центар за културу Шамац
За замјенике чланова из претходног става именују се:
1. Боја Илишковић, замјеник предсједника из реда запослених у Општинској управи
2. Јован Симеуновић, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи
3. Сабахудин Хасановић, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи

Дискусије по овом питању није било, прешло се на гласање.
Са 19 гласова ЗА, ниједан ПРОТИВ, 5 УЗДРЖАН Скупштина општине донијела је рјешење о
именовању Комисије за примопредају дужности између именованих лица у ЈУ ''Центар за културу''
Шамац, којим се у Комисију за примопредају дужности између именованих лица у ЈУ ''Центар за
културу'' Шамац именују:
1. Славица Гаврић, предсједник – из реда запослених у Општинској управи
2. Дајана Цвјетковић, члан - из реда запослених у Општинској управи
3. Борислав Јосиповић, члан из реда запослених у ЈУ Центар за културу Шамац
За замјенике чланова из претходног става именују се:
1. Боја Илишковић, замјеник предсједника из реда запослених у Општинској управи
2. Јован Симеуновић, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи
3. Сабахудин Хасановић, замјеник члана из реда запослених у Општинској управи
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и) Приједлог рјешења о разрјешењу дужности члана Савјета за борачка и социјална
питања
Ђорђа Кертић, предсједник Комисије за избор и именовање поднио је краћи Извјештај.
Игњат Воћкић је дана 08.02.2021. год. поднио оставку Скупштини општине на дужност члана
Савјета за борачка и социјална питања ради покретања поступка за остваривање права на пензију, па
је Комисија сходно истој утврдила Приједлог рјешења о разрјешењу Игњата Воћкић дужности члана
Савјета за борачка и социјална питања са 23.02.2021.год. ради подношења оставке и исти подноси
СО-е 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 дужности члана Савјета за борачка и социјална питања, којим се Игњат Воћкић
разрјешава дужности члана Савјета за борачка и социјална питања са 23.02.2021.године, ради
подношења оставке.
АД – 17. Актуелни час
Симо Варадиновић, предсједник Скупштине општине обратио се одборницима.
Најприје, упознао је одборнике са препоруком Изборне комисије о одржавању избора за
Савјете мјесних заједница. Ми смо у складу са законом, у обавези да у року од 90 дана од
конституисања Скупштине општине, проведемо изборе заСавјете мјесних заједница. Међутим,
добили смо препоруку Републичке изборне комисије да се ти избори одгоде за септембар 2021.
године, сходно епидемиолошкој ситуацији, и сходно финансијској ситуацији у којој се налазе
општине.
Затим, предсједник СО је позвао одборнике да доставе своје приједлоге за општинска
признања поводом 15. априла, који се биљежава као Дан општине Шамац. Позив за достављање
приједлога је уручен одборницима прије почетка сједнице. Претходне, 2020. год.није обиљежен дан
Општине, није одржана ни свечана сједница СО, усљед појаве епидемије вируса Корона, док ове
године имамо у плану да, у одређеном обиму, одржимо свечану сједницу Скупштине општине.
Предсједник је такође упознао одборнике са договором који је постигнут на Колегијуму СО, у
вези давања изјава за медије након одржаних сједница СО Шамац. Циљ је да сви буду једнако
заступљени, без обзира на позицију и опозицију, с тим у вези постигнут је договор да након сваке
сједнице СО један политички субјект добије медијски простор да да изјаву на теме које се тичу тачака
дневног реда, а то све почев од данашње сједнице сходно оствареним резултатима на локалним
изборима, тако да ће након ове данашње сједнице, поред мене као предсједника, поред Начелника
општине, изјаву дати и одборник испред НП –Ђорђе Милићевић, на следећој сједници одборник
СНСД, на следећој одборник испред СДС, и тако редом.
Дискусије поводом актуелног часа није било.
Сједница закључена у 11:30.
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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