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На основу члана 3.став 1.тач. а) и в) и члана 69.
став 2.Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник Републике Српске“,број 111/08),
члана 30.став 1.алинеја деветнаеста Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са
чланом 35.алинеја деветнаеста Статута општине
Шамац(„Службени гласник Општине Шамац“,бр.
4/05 и 9/07),уз прибављено мишљење Министарства
саобраћаја и веза Републике Српске бр.13.03/3452422/09 од 7.10.2009.године,Скупштина општине
Шамац је,на Десетој редовној сједници одржаној
30.октобра 2009.године,донијела

О Д Л У К У
О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ЛИЦА И СТВАРИ У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се на подручју општине Шамац
уређује начин и организација обављања јавног
превоза лица и ствари у линијском и ванлинијском
друмском
саобраћају,обавезе
превозника
и
корисника превоза,аутобуска стајалишта, превоз
запрежним возилима, самарицама, пољопривредним
машинама, мотоциклима са приколицом,трициклима
на моторни и други погон.
II-ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Члан 2.
Према врсти превоза,јавни превоз се дијели на
јавни превоз лица и јавни превоз ствари.
Члан 3.
Јавни превоз у
друмском саобраћају могу
обављати правна и физичка лица регистрована за
обављање
ове
дјелатности
која
посједују
одговарајућу лиценцу превозника издату у складу са
Правилником о издавању лиценци превозника и
легитимације за возача моторних возила(у даљем
тексту: превозници).
1. Јавни превоз лица
Члан 4.
Јавни превоз лица врши се као линијски и
ванлинијски.
Члан 5.
Јавни превоз лица у линијском друмском
саобраћају је превоз лица на одређеним линијама,
који се врши на основу регистрованог реда вожње и
цјеновника услуга превоза.
У аутобусу којим се врши линијски превоз лица
мора се налазити оргинал или овјерена копија

регистрованог реда вожње и цјеновник услуга
превоза.
Члан 6.
Јавни превоз лица у линијском друмском
саобраћају,може се обављати као градски превоз и
као приградски превоз.
Градским превозом сматра се јавни линијски
превоз лица који се обавља у оквиру градског
насељеног мјеста Шамац.
Приградским превозом сматра се јавни линијски
превоз лица између два или више насеља на
подручју општине Шамац.
Члан 7.
Јавни превоз лица у линијском друмском
саобраћају
на
подручју
општине
Шамац
организован је као приградски превоз.
1.1. Усклађивање и регистрација редова вожње
Члан 8.
Регистрација редова вожње у линијском превозу
лица врши се на основу спроведеног поступка
јавног усклађивања редова вожње.
Начин,критеријуми и поступак усклађивања
редова вожње прописује се правилником који
доноси Начелник општине.
Члан 9.
Усклађивање
редова
вожње
приградских
аутобуских линија обавља Комисија за усклађивање
редова вожње именована од стране Начелника
општине.
Регистрацију редова вожње врши Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности општине Шамац.
Накнаду за регистрацију редова вожње
превозници су дужни платити у складу са Одлуком
о општинским административним таксама.
Члан 10.
Превозник предлаже ред вожње који мора бити
усаглашен са даљинаром и минималним временом
вожње.
Даљинар и минимално вријеме вожње утврђује
надлежни општински орган.
Члан 11.
Усклађивање и регистрација редова вожње врши
се једном годишње.
Поступак усклађивања и регистрације редова
вожње сматра се завршеним доношењем коначног
рјешења о регистрацији реда вожње од стране
надлежног општинског органа а најкасније до
31.маја за текућу годину.
Члан 12.
Ако
усклађивањем
редова
вожње
нису
обезбијеђене потребе корисника превоза на
одређеној линији приградског превоза,Начелник
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општине,на
захтјев
корисника
превоза
и
заинтересованог превозника и након завршеног
усклађивања редова вожње може рјешењем утврдити
ред вожње по ком ће се обављати превоз.
Рјешење из претходног става овог члана важи до
завршетка поступка наредног усклађивања редова
вожње.
Члан 13.
Редови вожње у приградском саобраћају
региструју се на период од пет година.
Члан 14.
При вршењу превоза на одређеној линији, траса
утврђена регистрованим редом вожње може се
мијењати само усљед непредвиђених околности због
којих је онемогућено обављање превоза на тој
линији и то само док трају такве околности.
1.2. Аутобуси у приградском саобраћају
Члан 15.
Приградски превоз лица обавља се аутобусима
који имају одговарајућу лиценцу издату од
надлежног органа.
Члан 16.
Аутобуси који припадају једном превознику, а
служе за обављање приградског превоза, морају да
буду једнообразно обојени или да имају други
карактеристичан видљив знак распознавања са
јасно и видљиво означеним улазом и излазом са
вањске стране.
Члан 17.
Аутобус којим се врши линијски превоз лица
означава се релацијском таблом која се поставља у
доњем десном углу предњег вјетробранског стакла
са називом аутобуске линије, крајњих и једног
успутног стајалишта.
Када се аутобусом не врши јавни превоз као ни
превоз за властите потребе,на вјетробранском стаклу
аутобуса у доњем десном углу поставља се
одговарајућа табла са натписом ''ванредна
вожња'',"за гаражу- паркинг", "возило у квару".
У унутрашњости аутобуса морају бити истакнуте
важније одредбе о реду у возилу, означена прва два
десна мјеста за инвалиде, ознаке улазних и излазних
врата и казне за путнике затечене без одговарајућих
возних карата.
Ако техничке могућности дозвољавају у
унутрашњости аутобуса може се
истакнути
цјеновник услуга,графичка карта са мрежом линија и
ред вожње за линију на којој се врши превоз.
Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и
провјетрен са постављеним корпама или кесама за
отпатке а у зимском периоду и у дане када је вањска
температура нижа од 10o С и загријан.
Члан 18.
Превозник има право да возила, објекте, опрему,
возне карте и елементе информативног система који
су у његовом власништву, користи за истицање
рекламних порука.
Рекламама и другим натписима у и на аутобусу не
смије се заклањати видик и службени натписи.

1.3. Цијене услуга превоза
Члан 19.
Превозник је дужан да прије него што отпочне да
врши линијски превоз лица утврди цијене услуга
превоза.
Превозник је дужан оригинал или овјерену копију
цјеновника услуга превоза доставити аутобуској
станици уколико у реду вожње има регистровану
аутобуску станицу,најкасније десет дана прије
почетка вршења превоза.
1.4. Аутобуска стајалишта
Члан 20.
Аутобуско стајалиште је дио површине пута
намијењен за заустављање аутобуса ради уласка и
изласка путника и које је обиљежено саобраћајним
знаком.
О изградњи и одржавању аутобуских стајалишта,
као и објеката на њима који служе за путнике, стара
се Општина.
Стајалишта су под једнаким условима на
располагању свим превозницима и корисницима
превоза.
Члан 21.
Стајалиште одређује надлежни орган,на захтјев
превозника и заинтересованих корисника превоза.
Мјесна заједница може поднијети приједлог
органу из става 1.овог члана за одређивање
стајалишта.
Члан 22.
Аутобуси приградског превоза лица се обавезно
морају зауставити на свим стајалиштима уписаним
у регистровани ред вожње.
Улазак и излазак путника у приградском
превозу,врши
се
само
на
означеним
и
регистрованим стајалиштима.
1.5. Возач,посада возила и путници
Члан 23.
Посаду возила чини возач или возач и кондуктер у
зависности од начина организације наплате превоза.
Посада аутобуса је дужна да се према путницима
односи са пажњом и предусретљивошћу.
Члан 24.
Прије заустављања аутобуса на стајалишту посада
возила дужна је благовремено да објави назив
стајалишта.
Посада аутобуса је дужана да аутобус зауставља
на свим регистрованим стајалиштима,и да након
заустављања отвори сва врата.
Превозник нема обавезу заустављања на
стајалишту ако у аутобусу нема слободних мјеста и
ако нема путника који на том стајалишту желе да
изађу.
Члан 25.
У случају прекида саобраћаја возач је дужан
путницима омогућити излаз на најближем
стајалишту или на другом безбједном мјесту како би
путници могли у најкраћем времену наставити
вожњу.
Превозник је дужан у случају квара на аутобусу
обезбиједити путницима превоз до одредишта
другим аутобусом без куповине нове возне карте.

Страна 3-Сриједа,4.новембар 2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 14

Члан 26.
Возач покреће аутобус кад од кондуктера добије
знак за полазак, односно након што се увјери да је
извршен излазак и улазак путника и да су сва врата
затворена.
Ако је капацитет аутобуса попуњен,посада возила
је дужна да упозори лица која желе да уђу у аутобус
да је капацитет аутобуса попуњен и да даљи улазак
није дозвољен.
Члан 27.
За вријеме вожње забрањено је ометање возача.
Возач не смије за вријеме вожње да држи отворена
врата или да отвара врата.
Возач не смије да напушта аутобус када се у њему
налазе путници док аутобус не стави ван погона.
Члан 28.
Посада аутобуса је дужна на почетним и крајњим
стајалиштима, у случају временских неприлика
(киша,снијег,велика
хладноћа
или
врућина),
омогућити путницима улазак у аутобус одмах након
доласка аутобуса на стајалиште.
Члан 29.
Инвалиди,слијепе особе и њихови пратиоци,
старци, труднице и особе са малом дјецом, имају
предност код уласка у аутобус и заузимања мјеста за
сједење.
Путник у аутобусу може да заузме само једно
мјесто за сједење.
Члан 30.
За кориштење услуге превоза, путник је дужан да у
аутобусу посједује одговарајућу и важећу возну
карту.
Дјеца старости до 5 година, уколико не заузимају
посебно сједиште,имају право на бесплатан превоз.
Путник је дужан одмах након уласка у аутобус да
поништи возну карту на поништивачу, уколико је
систем превозника тако организован.
Путник је дужан да на захтјев овлашћеног лица
превозника,покаже одговарајућу возну исправу.
Уколико путник не посједује одговарајућу возну
карту,односно одбије да је покаже, дужан је да
овлашћеном лицу превозника пружи податке о свом
идентитету.
Ако је путник ушао у аутобусу без возне карте,
овлашћено лице ће исту наплатити у складу са
цјеновником услуга превоза.
Члан 31.
Путник који оштети или запрља аутобус, дужан је
да надокнади штету по цијени превозника.
Ако путник одбије да плати штету, дужан је да
пружи тачне податке о свом идентитету посади
аутобуса или другом овлашћеном лицу превозника.
Члан 32.
Путницима је забрањено сљедеће:
1. Ометање посаде аутобуса
или другог
овлашћеног лица у обављању службе;
2. Пушење или уживање алкохола у аутобусу;
3. Бацање отпадака или на други начин
загађивање и прљање аутобуса;
4.
Оштећивање
натписних
плоча,
обавјештења,реклама и слично;

5. Улазак у аутобус када посада аутобуса објави
да не примају путнике,
6. Насилно отварање или затварање врата на
аутобусу;
7. Ускакање или искакање из аутобуса кад је
аутобус у покрету;
8. Бацање отпадака или других предмета из
аутобуса.
Члан 33.
Ствари нађене у аутобусу предају се посади
аутобуса.
Ако се за вријеме вожње не јави власник нађене
ствари, посада аутобуса којој су исте предате,дужна
је одмах по завршетку вожње предати нађене ствари
служби превозника.
Превозник је дужан да нађене ствари преда у року
од три дана Полицијској станици Шамац.
1.6. Јавни превоз лица у ванлинијском
друмском саобраћају
Члан 34.
Јавни превоз лица у ванлинијском друмском
саобраћају је превоз унапријед познате групе
лица,за које се релација,цијена превоза, висина
накнаде за споредне услуге извршене за потребе
лица и пртљага који се превозе и други услови
утврђују уговором између превозника и наручиоца
превоза.
Јавни превоз лица у ванлинијском друмском
саобраћају обавља се на начин и под условима
прописаним
Законом о превозу у друмском
саобраћају Републике Српске(у даљем тексту:
Закон).
Члан 35.
На подручју општине Шамац забрањено је
обављање јавног превоза лица запрежним возилима,
пољопривредним машинама, мотоциклом са
приколицом,трициклима на моторни и други погон.
Изузетно, овакав превоз може да се обавља као
дио туристичке понуде на одређеној линији или
зони уз посебно одобрење надлежног органа
општине.
2. Јавни превоз ствари
Члан 36.
Јавни превоз ствари у друмском саобраћају је
превоз код кога су елементи и услови превоза(
релација,цијена превоза,врста товара и други
услови)утврђени уговором између превозника и
наручиоца превоза.
Јавни превоз ствари на подручју општине обавља
се на начин и под условима прописаним Законом.
Члан 37.
На подручју насељеног мјеста Шамац, забрањено
је обављање јавног превоза ствари запрежним
возилом,мотоциклом са приколицом, трициклом на
моторни
и
други
погон,
самарицама
и
пољопривредним машинама.
III - Н А Д З О Р
Члан 38.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
саобраћајна инспекција, као и Комунална полиција
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у складу са одредбама Закона о комуналној
полицији.
IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
(1) Новчаном казном од 500,00-1.000,00 КМ
казниће се за прекршај превозник и друго правно
лице:
а) врши превоз а не посједује лиценцу
превозника ( члан 3.);
б) врши превоз на аутобуској линији за коју не
посједује регистровани ред вожње и цјеновник
услуга ( члан 5. став 1.);
в) врши линијски превоз лица а у аутобусу се не
налазе ред вожње и цјеновник услуга(члан 5.став 2.);
г) мијења трасу кретања супротно одредбама
члана 14. ове одлуке;
д) врши превоз аутобусима за које није
обезбиједио одговарајућу лиценцу у складу са
чланом 15. ове одлуке;
ђ) користи аутобусе који нису једнообразно
обојени или означени,сходно члану 16. ове одлуке;
е) аутобус не означи прописаном таблом (члан
17.став 1. и став 2. );
ж) у аутобусу не одреди мјеста за инвалиде
(члан 17. став 3.);
з) рекламе и друге натписе постави супротно
одредбама члана 18.став 2. ове одлуке;
и) користи стајалиште,а исто нема регистровано
у реду вожње (члан 22. став 1.);
ј) улазак и излазак путника врши ван означених
и регистрованих стајалишта(члан 22. став 2.);
к) у случају квара на аутобусу не обезбиједи
путницима превоз до одредишта другим аутобусом
без куповине нове возне карте (члан 25. став 2.);
л) са изгубљеним стварима поступи на начин
супротан одредбама члана 33. став 3. ове одлуке;
љ) на подручју општине Шамац врши јавни
превоз лица запрежним возилима, пољопривредним
машинама,мотоциклом са приколицом и трициклом
на моторни и други погон (члан 35. став 1 );
м) на подручју насељеног мјеста Шамац врши
јавни
превоз ствари
запрежним
возилима,
пољопривредним
машинама,мотоциклом
са
приколицом и трициклом на моторни и други
погон(члан 37.).
(2) За прекршаје из става 1.овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу,новчаном казном од
100,00-300,00 КМ.
(3) За прекршаје из става 1.овог члана новчаном
казном од 200,00-500,00 КМ казниће се физичко
лице које врши превоз.
Члан 40.
(1) Новчаном казном од 30,00-100,00 КМ казниће се
за прекршај посада аутобуса(возач или кондуктер) :
а) поступа супротно члану 17.став 5.Одлуке;
б) благовремено не објави назив стајалишта (члан
24. став 1.);
в)
не заустави возило на регистрованом
стајалишту(члан 24. став 2.);
г)
врши пријем путника иако је капацитет
аутобуса попуњен (члан 26. став 2.);
д) поступа супротно члану 27. став 2.и став 3.
Одлуке;

ђ) не омогући путницима улазак у аутобус (члан
28. );
е) са нађеним стварима у аутобусу поступа на
начин супротан одредби члана 33.став 2. Одлуке.
Члан 41.
(1) Новчаном казном од 30,00-100,00 КМ казниће
се за прекршај путник ако:
а) одбије да плати штету причињену на аутобусу
или одбије да пружи податке о свом
идентитету(члан 31.);
б) учини неку од забрањених радњи наведених у
члану 32.ове Одлуке.
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Превозници који,на дан ступања на снагу ове
одлуке,врше превоз лица у приградском саобраћају
аутобусима који нису једнообразно обојени или
обиљежени на начин из члана 16. ове одлуке,дужни
су таква возила обојити или обиљежити најкасније у
року од 12 мјесеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 43.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о јавном превозу лица и ствари у
друмском саобраћају на подручју општине
Шамац(''Службени гласник Општине Шамац'', број
8/02).
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ″Службеном гласнику Општине
Шамац″.
Број: 07-022-203/09
Предсједник Скупштине
30.октобар 2009.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу чл.25. и 26. Закона о пољопривредном
земљишту("Службени
гласник
Републике
Српске",бр.93/06 и 86/07),а у складу са чланом
30.Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Српске",бр. 101/04, 42/05 и
118/05)
и
чланом
35.
Статута
општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.
4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,на Десетој
редовној сједници одржаној дана 30.октобра 2009.
године,донијела је

ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИМАЊА И
ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се мјере и начин заштите
пољопривредних имања,усјева,засада и пољских
путева на подручју општине Шамац.
II ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА
Члан 2.
Поједини изрази употријебљени у овој Одлуци
имају сљедеће значење:
- „пољопривредно имање“ је пољопривредно
земљиште,усјеви и засади, међе и живице, пољски
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путеви, пољопривредни објекти, уређаји и направе
на пољопривредном земљишту које служе за његово
искоришћавање(доводни
и
одводни
канали
прокопани ради довода и одвода воде или исушивања
земљишта,без обзира у чијој су својини и сл.);
- „пољопривредно земљиште“ представљају њиве,
вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци,
рибњаци, трстици и мочваре,као и пољопривредно
земљиште које је проглашено грађевинским, а у
поступку привођења планираној намјени није
плаћена накнада за промјену намјене;
- „засади“ су расадници и све врсте леја за
производњу свих врста расадног материјала,
расадници за масовну производњу воћних и свих
других садница ради расађивања, дрвореди поред
локалних,односно регионалних и магистралних
путева,који се налазе ван граница грађевинског
рејона насељених мјеста општине Шамац;
- „усјеви“ су пољопривредне културе засијане или
засађене на пољопривредном земљишту док се
налазе на стабљици или у земљи;
- „пољски путеви“ су некатегорисани путеви који
повезују парцеле пољопривредног земљишта и
шуме,доступни ограниченом броју власника,
односно посједника тих земљишта;
- "међа или живица" је гранична линија између
парцела
пољопривредног
земљишта
или
пољопривредног земљишта и пољског пута,са
израслим дрвећем и/или обрасла шибљем, грмљем и
другим растињем.
III ЗАШТИТА УСЈЕВА,ЗАСАДА И ПЛОДОВА НА
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 3.
Пољопривредни
усјеви,засади
и
плодови
намијењени за исхрану људи и стоке уживају
заштиту у току вегетације,док се налазе на стабљици
или у земљи,као и послије жетве или брања,односно
убирања-док се налазе на пољопривредној парцели.
IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Ради заштите усјева и других засада од штете
забрањено је:
1.
скидати,
чупати,
косити,
убирати
пољопривредне усјеве, плодове, поврће, воће или
траву, односно другу пољопривредну културу на
туђем пољопривредном земљишту;
2. ломити,сјећи,кидати или на други начин
оштетити туђу воћку,садницу воћа или поврћа,или
друго биље;
3. уништавати или на други начин оштећивати
родна воћна стабла на којима постоји право својине;
4. прелазити превозним средством или терати
стоку или живину преко туђег обрађеног или
необрађеног земљишта;
5. пуштати стоку или живину да пасе на туђем
обрађеном или необрађеном пољопривредном
земљишту;
6. правити пјешачке прелазе преко туђег
пољопривредног земљишта;
7. разбацивати,растурати или на други начин
оштећивати сакупљене пољопривредне плодове, као
што су стогови и камаре,пољски трапови и

силоси,као и плодови накупљени или сложени на
други начин;
8. вршити промет и стављати у употребу плодова
обољелих од карантинских и економски штетних
болести и штеточина;
9. скупљати остатке пољопривредних производа
на туђем пољопривредном земљишту;
10. бацати разне биљне остатке,смеће и разне
отпатке,грађевински шут,као и лешеве угинулих
животиња на туђу њиву,јавни пут, канал и друге
водене токове;
11. одоравати и оштетити пољски пут приликом
обраде пољопривредног земљишта;
12. одраслим лицима и дјеци,прелазити пјешице
преко површина засијаних пољопривредним
културама, преко воћњака и ливада у току цијеле
сезоне за вријеме вегетације,изузев изласка у јавном
интересу или проласка ловаца у ловној сезони,
ученика у оквиру школског програма и извиђача,
или извршавања задатака деминерске службе;
13. изгонити или пуштати стоку или живину и
друге домаће животиње,као и провожење запрега,
моторних возила(трактори,самоходне косачице и
друга
возила)
преко
површина
засијаних
пољопривредним
културама,или
површина
заораних и припремљених за сјетву, као и преко
ливада и дјетелина, у току цијеле године;
14. пројазивање,затрпавање или оштећење канала
и других водотокова, изграђених или насталих
природним путем, или подизање насипа,или на
други начин спречавање природног тока и отока
оборинских вода који служе за довођење воде, без
обзира у чијој су својини,осим уз дозволу
надлежног органа;
15. оштетити усјев на сусједној парцели приликом
вршења послова обраде земљишта, убирања усјева,
паљења жетвених остатака, заштите биља
хемијским средствима.
Забрана из алинеје 13. става 1. овог члана не односи
се на комбајне и косилице.
Члан 5.
Забрањено
је
оштећивати
пољопривредне
објекте,уређаје на пољопривредним имањима у
пољу,као што су економске зграде,пољски
магацини,шупе за алат,силоси,пољски путеви,
знакови на појединим парцелама, знакови који
обиљежавају прелазе,забрану паше и слично.
Члан 6.
Власници или посједници пољопривредног
земљишта,као
и
предузећа
која
обрађују
пољопривредно земљиште,дужни су парцеле
третиране отровним пестицидима означити видним
знаковима(мртвачка глава,писмено упозорење и
др.),у циљу заштите и спречавања тровања људи и
животиња.
Члан 7.
Превозна средства и стока за вријеме
пољопривредних радова не смију се остављати на
пољском путу или на туђој њиви,већ се имају
остављати тако да не ометају саобраћај,нити чине
штету на туђој њиви.
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V
ОДРЖАВАЊЕ
МЕЂА,ЖИВИЦА
И
ПОЉСКИХ ПУТЕВА И ОДВОДНИХ КАНАЛА
Члан 8.
Власници међа и живица дужни су их уредно
одржавати ради спречавања настанка штете, како на
сусједном тако и на сопственом пољопривредном
земљишту или на пољском путу.
Под одржавањем међа и живица,у смислу става
1.овог члана,подразумијева се њихово сасијецање,
вађење пањева и жила растиња,или прокресавање.
Надлежна пољопривредна инспекција,на захтјев
заинтересованог
лица
или
по
службеној
дужности,има овлашћење и дужност издавања
наредбе
власнику
или
посједнику,односно
кориснику пољопривредног земљишта да изврши
радње у циљу одржавања међа и живица,у смислу
одредби ст.1. и 2.овог члана ради отклањања штете
или спречавања настанка штете усљед појаве
сјене,ометања пролаза или умањења приноса.
Члан 9.
Забрањено је засађивање-сађење стабала воћака и
других високорастућих стаблашица чија висина
прелази 2 метра,на пољопривредном земљишту на
удаљености мањој од 3 метра од граничне међне
линије.
Забрањено је засађивање-сађење стабала воћака,
другог дрвећа и високорастућих стаблашица,чија
висина прелази 2 метра,на пољопривредном
земљишту,на удаљености мањој од 2 метра од
граничне међне линије са пољским путем.
Члан 10.
Пољске путеве између пољопривредних парцела
заједнички користе и одржавају власници,односно
посједници и корисници парцела,без облика на врсту
и облик својине на путевима,сразмјерно површини
свог земљишта у корист којег се користи пољски
пут.Ако нема заједничког договора, мјесно
надлежни савјет мјесне заједнице доноси одлуку о
сразмјерном учешћу власника, односно посједника
или корисника земљишта у чију корист се пољски
пут користи, у његовом одржавању.
Под одржавањем пољских путева подразумијева се
насипање,разгртање насутог шљунка и другог
материјала подобног за насипање, копање канала за
одвод воде,изградња и одржавање мостова и
пропуста,одржавање међа и живица.
Надлежна пољопривредна инспекција,на захтјев
заинтересованог
лица
или
по
службеној
дужности,има овлашћење и дужност издавања
наредбе
власнику
или
посједнику,односно
кориснику пољопривредног земљишта за чије
коришћење је установљен пољски пут,да изврши
радње у циљу одржавања пољског пута,у смислу
одредби ст.1.и 2.овог члана,ради отклањања штете
или спречавања настанка штете усљед појаве
сјене,ометања пролаза или умањења приноса.
Прелазом пољским путевима кроз пољске културе
не смију се вршити оштећења усјева и других
пољопривредних култура.
Члан 11.
За пољске путеве који се користе за приступ
сточним,перадарским,свињогојским
и
другим

фармама и објектима за обављање пољопривредне
дјелатности,Скупштина општине може одлуком
утврдити посебан режим коришћења,ради заштите
здравља или из других санитарно-хигијенских
услова.
Одлуком из става 1.овог члана не може се
спријечити или онемогућити власницима, односно
посједницима или корисницима несметано редовно
коришћење пољског пута у чију корист је
установљен.
Члан 12.
Власници,односно посједници или корисници
пољопривредног земљишта дужни су уредно и
редовно одржавати одводне канале ради несметаног
протока атмосферске и подземне воде.Ако је канал
заједнички-одржавају га заједнички,сразмјерно
површини земљишта са којег,или у чију корист,се
врши одводња.
Ако се канал користи за прилаз,односно
прикључак и улаз на пољопривредно земљиште,
власници,односно посједници и корисници тог
земљишта
дужни
су
да
изграде-поставе
одговарајући мост или пропуст, сразмјерно
површини тог земљишта.Ако нема заједничког
договора,мјесно надлежни савјет мјесне заједнице
доноси одлуку о сразмјерном учешћу власника,
односно посједника или корисника земљишта у чију
корист се канал или пропуст користи.
VI
ЗАШТИТА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ОД ПОЖАРА
Члан 13.
Ради заштите од пожара пољопривредних култура
и објеката,уређаја и предмета везаних за
пољопривредну
производњу,извађених
или
постављених на пољопривредном земљишту,
забрањено
је
на
отвореном
простору
пољопривредног земљишта вршити спаљивање
корова,отпада насталог у биљној и сточарској
производњи, кућног и другог отпада,као и свако
ложење ватре на отвореном, уопште, а нарочито:
- у вјетровито вријеме,а започето спаљивање мора
се обуставити чим вјетар отпочне дувати, и ватру
потпуно угасити за вријеме док вјетар траје;
- у доба дозријевања стрних житарица на мјестима
удаљеним мање од 500 метара од пољопривредног
земљишта,засијаног том врстом усјева;
- на удаљености мањој од 300 метара од воћњака,
шума,гајева,растиња,обраслих међа и живица,
воћних и других стабала;
- на даљини мањој од 200 метара од запаљивих
пољопривредних објеката, уређаја и предмета
везаних за пољопривредну производњу, и
- у другим случајевима када је опасност од пожара
повећана.
На сваком поједином мјесту,на којем се врши
спаљивање материјала из претходног става,
истовремено се може спаљивати количина
материјала чије спаљивање је могуће држати под
контролом.
На сваком поједином мјесту спаљивања и ложења
ватре на отвореном пољопривредном земљишту
мора се обезбиједити:
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- контрола-од најмање једног одраслог,радно
способног пунољетног лица;
- алат и материјал(вода,пијесак,земља,апарати за
гашење и др.)-за случај потребе гашења започетог
спаљивања,или ако спаљивање започне измицати
контроли.
У случају да се врши спаљивање већих количина
отпада од претходне биљне производње или другог
отпада на пољопривредном земљишту обраслом
запаљивим биљем и растињем,или покривеним
запаљивим остацима претходне производње, мјесто
на којем се врши спаљивање мора се,прије почетка
спаљивања,кружно одвојити довољно широким
појасом орања,на примјереној удаљености од мјеста
спаљивања.
VII ПРОЦЈЕНА ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 14.
Ради процјене вриједности причињене пољске
штете савјет мјесне заједнице образује комисију за
процјену пољске штете.
Начин рада, састав и начин избора чланова
комисије утврђује се општим актом мјесне
заједнице.
Чланови комисије имају право на накнаду у висини
коју утврђује савјет месне заједнице,по прибављеној
претходној сагласности Начелника општине.
Члан 15.
Правно лице,које приликом извођења својих
послова,причини на било који начин штету на
пољопривредном имању,дужно је исту пријавити
савјету мјесне заједнице најкасније у року од 24 часа
од момента проузроковања штете.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 500,00
КМ казниће се за прекршај физичко лице које
поступа
супротно
одредбама
чл.4.,5.,
6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.и 13. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1.овог члана казниће се
правно лице новчаном казном од 500,00 КМ до
1000,00 КМ,а одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 100,00 до 500,00 КМ.
IX ИЗВРШЕЊЕ МЈЕРА
Члан 17.
Пољопривредна инспекција прати извршење мјера
које је наложила при надзору.
Ако се одређена мјера састоји у извршењу
одређене радње,а субјекат над којим се врши надзор
не изврши је у одређеном року или на одређени
начин,или је изврши само дјелимично, спроводи се
принудно извршење.
Орган који води поступак доноси закључак о
дозволи извршења рјешења.О начину и времену
принудног извршења,субјекат над којим се врши
надзор обавјештава се писменим путем.
Принудно извршење из ст. 1. и 2.овог члана
спроводи правно лице са којим општина Шамац има
уговор за пружање услуга обављања послова
принудног извршења.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ради провођења одредаба ове Одлуке Скупштина
општине може установити посебну службу чувара
поља(пољарска служба)као облик организоване
самозаштите локалне заједнице у циљу заштите
пољопривредних имања.
Одлуком из става 1.овог члана уређује се
организација,начин
рада,права
и
обавезе,
одговорност и друга питања од значаја за рад чувара
поља.
Члан 19.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Административна
служба
општине
Шамац
надлежна за пољопривреду и пољопривредна
инспекција.
Члан 20.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о одржавању међа,канала и њивских путева
("Службени гласник Општине Шамац",бр. 4/04 ).
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број:07-022-204/09
Предсједник Скупштине
30.октобар 2009.год.
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу чл.30.и 36.став 3.Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом
35.Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07) и чланом 121.
Пословника
Скупштине
општине
Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,бр.10/09),
Скупштина општине Шамац,на Десетој редовној
сједници одржаној 30.октобра 2009.године,донијела
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ
ОДРЕЂЕНИХ ОПШТИНСКИХ ФУНКЦИЈА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању накнада за вршење
одређених
општинских
функција(«Службени
гласник општине Шамац»,бр.4/09-Пречишћени
текст),у члану 3.став 2. број «150,00» замјењује се
бројем: «100,00».
У члану 2.ријечи «за припрему и присуство
сједницама Скупштине општине» бришу се,а иза
ријечи «накнада» додаје се ријеч: «паушална»
Члан 2.
Иза члана 7.Одлуке додају се нови чланови 7а,
7б,7в. и 7г. који гласе:
«Члан 7а.
Одборници,чланови радних тијела Скупштине,
предсједник,потпредсједник и секретар Скупштине,
по налогу овлашћеног лица,имају право накнадередовне исплате на терет материјалних трошкова за
обављање послова за потребе Скупштине,и то:
- дневницу за службено путовање у БиХ у висини
од 30% најниже цијене рада,
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- дневницу за службено путовање у иностранствоу висини коју одреди надлежни државни орган.
Под службеним путовањем у БиХ сматра се
путовање изван подручја општине,на удаљености
преко
педесет
километара,ради
извршавања
одређених послова и задатака из надлежности
Скупштине или њеног радног тијела,као и ради
обављања
послова
стручног
образовања,
семинара,учешћа на разним прославама и другим
јавним манифестацијама, посјети другој јединици
локалне самоуправе, државном органу и сличних
послова,а по налогу предсједника Скупштине или
секретара Скупштине.
Члан 7б.
Вријеме службеног путовања рачуна се од часа
поласка из мјеста одакле се упућује до часа повратка
са службеног путовања.
Као час поласка на службени пут рачуна се
стварни час поласка превозног средства којим се
обавља путовање,а као час повратка-час физичког
приспијећа превозног средства.
Службено путовање траје онолико времена колико
је потребно да се изврше послови и задаци ради
којих је путовање и одређено.
За службени пут издаје се путни налог на
прописаном обрасцу,који потписује предсједник,
потпредсједник или секретар Скупштине.На основу
налога може се исплатити аконтација у висини
процијењених трошкова.
Члан 7в.
За вријеме службеног путовања одборник или
друго лице упућено на путовање има право на
накнаду трошкова за:дневнице,смјештај, исхрану,
превоз,телефонске услуге,таксе и друге оправдане
трошкове који су неопходни за обављање послова
због којих је упућен на службени пут.
На службеном путовању одборнику и другом
упућеном лицу припада:
- цијела дневница за свака 24 часа проведена на
службеном путу и за остатак времена дужи од 12
часова,као и за вријеме проведено на службеном
путу дуже од 12 а краће од 24 часа,
- пола дневнице за вријеме проведено на путу
преко 8,а до 12 часова,као и за остатак времена дужи
од 8 а краћи од 12 часова ако је путовање трајало
дуже од 24 часа.
Трошкови смјештаја на службеном путовању
признају се у висини стварних трошкова преноћишта
према приложеном рачуну.
Остали издаци који настану за вријеме службеног
путовања(исхрана,превоз, телефонске и друге
услуге,таксе и др.) признају се и обрачунавају на
основу одговарајућег рачуна или признаницеуплатнице.
Члан 7г.
Издаци за службено путовање признају се на
основу обрачуна путних трошкова који се у року од
седам дана од дана када је службено путовање
завршено подносе Одјељењу за финансије,уз
писмени извјештај о извршеном путовању(на
обрасцу налога за путовање)који је овјерио
наредбодавац за трошкове рада Скупштине и њених
радних тијела.»

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број:07-022-206/09
30.10.2009.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 3.ст. 1.и 3.3акона о окупљању
грађана("Службени гласник Републике Српске",
бр.118/08),а у складу са чланом 30.Закона о
локалној
самоуправи(“Службени
гласник
Републике Српске”,бр.101/04,42/05 и 118/05)и
чланом 35.Статута општине Шамац (“Службени
гласник општине Шамац”,бр.4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац,на Десетој редовној
сједници одржаној дана 30.10.2009. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о одређивању простора за одржавање
јавних скупова
Члан 1.
У насељеном мјесту Шамац,''Трг Петра
Мркоњића'' одређује се као простор за одржавање
јавних скупова.
Члан 2.
Простор из члана 1. ове одлуке може се
користити за јавна окупљања грађана ради јавног
изражавања политичких,социјалних и других
увјерења и интереса, мирних окупљања и јавних
протеста, јавних приредби и других јавних скупова
који су слободни и који се остварују у складу са
Законом о јавном окупљању.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-207/09
30.октобар 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 12.Закона о систему јавних
служби(„Службени гласникРепублике Српске“,
бр.68/07),члана 30.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. и 60.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,бр.
4/05 и 9/07)Скупштина општине Шамац је на
Десетој редовној сједници одржаној дана 30.10.
2009.године,донијела

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о организовању и
усклађивању пословања Јавне установе
Центар за социјални рад у Шамцу
Члан 1.
У Одлуци о организовању и усклађивању
пословања Јавне установе Центар за социјални рад у
Шамцу(«Службени гласник општине Шамац», бр.
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1/08),у члану 8.додају се нови ставови 2. и 3. који
гласе:
„Оснивач обезбјеђује оснивачки улог у износу од
2.000,00 КМ.
За потребе рада и пословања ЈУ Центра за
социјални рад Шамац,Оснивач додјељује на
коришћење без накнаде пословни простор у
површини од 75 m2,у улици Николе Пашића бб
Шамац.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објaвљивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-208/2009
30.октобар 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу чланова 5., 7., 12. и 24. Закона о систему
јавних служби(''Службени гласник Републике
Српске'',бр.68/07),члана 30.став 1.алинеја 2.Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'',бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана 35.Статута
општине Шамац(''Службени гласник општине
Шамац'',бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац
на Десетој редовној сједници одржаној дана
30.октобра 2009. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању
организације и пословања Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању организације и
пословања Јавне здравствене установе Дом здравља
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,бр.7/09
и 9/09-исправка),у цијелом тексту Одлуке назив
„Дом здравља Шамац“ у одговарајућем падежу
исписује се и гласи без знака навода: Дом здравља
Шамац.
У члану 4. бришу се ријечи: „са статусом
референтне здравствене установе.“
Члан 2.
У члану 7.Одлуке став 3. мијења се и гласи:
„ЈЗУ Дом здравља Шамац обавља следеће
дјелатности,у складу са Законом о класификацији
дјелатности и о регистру јединица разврставања,и
то:
85.121 Медицинска пракса
Директна
медицинска
пракса:медицинске
консултације и лијечење у области опште и
специјалистичке медицине које обављају љекари
опште праксе и специјалисти
Овај разред обухвата и:
- медицинске консултације и лијечење код куће
- хитну медицинску помоћ
85.122 Здравствено-превентивна пракса:
- епидемиолошка и хигијенска заштита
- лабораторијско испитивање животне средине
- здравствена заштита жена
85.130 Стоматолошка пракса,

Овај разред обухвата:
стоматолошка
пракса
специјалистичког карактера,
- ортодонске дјелатности

општег

и

85.141 Самостална здравствена дјелатност,
коју не врше болнице и доктори медицине
85.142 Алтернативна медицина
85.143 Остали видови здравствене заштите:
- РТГ и УЗ дијагностика,
- физикална и психосоцијална рехабилитација у
заједници.
- организовани здравствено-васпитни рад,
- праћење здравственог стања становништва и
предузимање мјера на спречавању и сузбијању
заразних болести,
- откривање и сузбијање ризика за незаразне
болести,
- дијагностику и лијечење болести, повреда,
стања за која нису потребна сложенија испитивања
и лијечења,
- кућно лијечење болесника-којима није
неопходно болничко лијечење,
- продужено лијечење и рехабилитација
болесника,послије отпуштања из болнице
85.322
Дјелатност
хуманитарних
организација
85.324 Социјални рад у установама без
смјештаја
51.900
Остала
трговина
на
велико
искључиво за сопствени рачун
52.630 Остала трговина на мало ван
продавница.“
Став 4. Одлуке мијења се и гласи:
„ЈЗУ
Дом
здравља
Шамац
обавља
и
спољнотрговинске послове увоза и извоза и превоза
робе и средстава неопходних за обављање
дјелатности из области здравствене заштите“.
Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине
општине Шамац да утврди Пречишћени текст
Одлуке о усклађивању организације и пословања
Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-209/09
30.октобар 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', бр.
101/04,42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине
Шамац(''Службени гласник општине Шамац'',
бр.5/05,6/05 и 6/06), Скупштина општине Шамац на
Десетој редовној сједници одржаној дана 30. 10.
2009.године,донијела је

ОДЛУКУ
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I
Скупштина општине Шамац сагласна је да се
изврше измјене и допуне изведбене техничке
документације-пројекта ''Реконструкција и доградња
фискултурне сале у Средњој школи ''Никола Тесла'' у
Шамцу према којој је доградња предвиђена у
димензијама које одговарају стандарним величинама
одбојкашког игралишта, за разлику у димензијама
дограђеног дијела, односно проширења постојећег
објекта у вертикалном и хоризонталном смислу
доградње једног растера у дужини 5,25 m, како би се
на тај начин формирало стандардно кошаркашко
игралиште димензија 28,00х15,00 m са продужавањем
дијела постојећих трибина у истој дужини
растера,тако да би предметни објекат требао бити у
габаритним основама димензија 22,87х31,75 m.
II
У циљу реализације ове одлуке даје се сагласност
Начелнику општине Шамац на утрошак средстава
Буџета за капитална улагања у износу од 128.144,84
КМ,а према предмјеру и предрачуну радова урађеном
на бази јединичних цијена које су исте као у
тендерској документацији,достављеном од стране
изабраног извођача радова ЖГП Акционарско
друштво за грађевинарство ''Добој'' Добој број
638/09.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број:07-022-216/09
30.октобар 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 4. став 2. Закона о промету
непокретности(„Службени лист СР БиХ“,број 38/78),
сагласно одредбама члана 35. и 60. Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, бр.
4/05),Скупштина општине Шамац, на
Десетој
редовној сједници,одржаној 30.октобра 2009. године,
донијела је

О Д Л У К У
о губитку статуса некретнине у општој
употреби
I
Утврђује се да је изгубила статус некретнине у
општој употреби, по новом катастарском операту
кч.бр. 1892/1 приступни пут „Баре“ у дијелу
површине од 42 м2,уписано у П.Л.99 КО Горњи
Хасић.
II
Републичка управа за геодетске и имовинскоправне послове,Подручна јединица Шамац,по
основу ове Одлуке,брисаће извршени упис земљишта
из тачке I ове Одлуке, као добра у општој употребиприступни пут и исто ће уписати на име носиоца
права располагања Скупштину општине Шамац.

III
Земљишту поближе означеном у тачки I ове
Одлуке по старом катастарском операту одговара

парцела кч.бр. 580/2 из зк.ул.бр. 72 КО Хасић и ово
земљиште нема уписан статус добра у општој
употреби.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број:07-022-215/2009 Предсједник Скупштине
Шамац
Предраг Маринковић,с.р.
30.октобра 2009. године
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На основу члана 30.став 1.алинеја деветнаеста
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”,бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 35.алинеја деветнаеста Статута
општине Шамац (“Службени гласник општине
Шамац”,бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине
Шамац је,на Десетој редовној сједници одржаној
30.октобра 2009. године,донијела следећу

ОДЛУКУ
I
Овом Одлуком престају да важе:
- Одлука о избору Надзорног одбора Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.7/08)
- Одлука о избору Савјета за културу Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.7/08 и 6/09),
- Одлука о избору Одбора за регионалну и
међународну сарадњу Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.7/08)
- Одлука о избору Комисије за статутарна
питања,Пословник и прописе Скупштине општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.7/08)
- Одлука о избору Комисије за питања младих
Скупштине општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.7/08)
- Одлука о избору Комисије за вјерска питања
Скупштине општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.7/08)
- Одлука о избору Комисије за заштиту
околине,културног и природног наслеђа Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.7/08)
- Одлука о образовању Комисије за избор и
именовање(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.6/08 и 6/09)
- Одлука о образовању Мандатно-имунитетске
комисије(„Службени гласник општине Шамац“, бр.
6/08 и 6/09)
- Одлука о избору Одбора за Кодекс понашања
Скупштине општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.7/08 и 6/09),
- Одлука о избору Одбора за равноправност
полова Скупштине општине Шамац(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.7/08 и 6/09)
- Одлука о избору Одбора за друштвени надзор и
представке Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“,бр.7/08 и 6/09)
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- Одлука о избору Савјета за спорт Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.7/08 и 6/09)
- Одлука о избору Комисије за награде и
признања Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“,бр.7/08 и 6/09)
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-205/09
Предсједник Скупштине
30.октобра 2009.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 30.став 1.алинеја деветнаеста
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 35. алинеја деветнаеста Статута
општине Шамац(“Службени гласник општине
Шамац”,бр.4/05 и 9/07) и чланом 29.Пословника
Скупштине општине Шамац(“Службени гласник
општине Шамац”,бр. 10/09),Скупштина општине
Шамац је,на Десетој редовној сједници одржаној 30.
октобра 2009. године,донијела

ОДЛУКУ
о избору чланова сталних радних тијела
I
За чланове сталних радних тијела Скупштине
општине Шамац изабрани су:
1. Савјет за буџет,финансије и привредна
питања:
- Јока Вуковић,из реда одборника-СНСД,
предсједник
- Нада Танасић,из реда грађана-Коалиција за
бољи живот-ДНС и ДС,замјеник предсједника
- Бранка Дамјановић,из реда одборникаНезависна странка др Михајло Товирац, члан
- Слободан Сјенчић,из реда одборника-СДС,члан
- Стево Софреновић,из реда грађана-СРС РС,
члан.
2. Савјет за просторно уређење и комуналностамбене дјелатности:
- Јово Недић-Јоги,из реда одборника-Коалиција за
бољи живот-ДНС и ДС, предсједник
- Симо Видовић,из реда грађана-СРС РС,
замјеник предсједника
- Драган Тутњевић,из реда одборника-СНСД,
члан
- Здравко Вучићевић,из реда одборника-ПДП, члан
- Младен Бијелић,из реда грађана,СП,члан
3. Савјет за локалну самоуправу:
- Јелена Богдановић,из реда одборника-СНСД,
предсједник
- Светозар Евђић,из реда грађана-СП,замјеник
предсједника
- Симо Варадиновић,из реда одборника-СДС, члан.
4. Савјет
за
просвјету,културу
и
информисање:
- Јелена Богдановић,из реда одборника-СНСД,
предсједник

- Илија Павловић,из реда грађана-СП,замјеник
предсједника
- Недељко Митровић,из реда одборникаКоалиција за бољи живот-ДНС и ДС,члан
- Младен Радовић,из реда одборника-ПДП,члан
- Анто Драгичевић,из реда грађана-Хрватска
Коалиција-ХДЗБиХ,ХСС-НХИ, ХДЗ1990,члан.
5. Савјет за омладину и спорт:
- Лазар Маринковић,из реда одборника-СРС
РС,предсједник
- Саша Маслић,из реда одборника-СНСД,
замјеник предсједника
- Јово Недић-Јоги,из реда одборника- Коалиција за
бољи живот-ДНС и ДС ,члан
- Драшко Симић,из реда одборника-СДС,члан
- Петар Мокрић,из реда одборника- СДС,члан
6. Савјет за здравство,породицу,борачка и
социјална питања:
- Др Десанка Цвијетић,из реда одборника-СДС,
предсједник
- Саша Маслић,из реда одборника-СНСД,
замјеник предсједника
- Маријан Туњић,из реда одборника- Хрватска
Коалиција-ХДЗБиХ,ХСС-НХИ, ХДЗ1990,члан
- Милица Недић,из реда грађана-Независна
странка др Михајло Товирац,члан
- Петко Бијелић,из реда грађана-СП,члан
7. Савјет за родну равноправност:
- Бранка Дамјановић,из реда одборника-Независна
странка др Михајло Товирац, предсједник
- Драган Тутњевић,из реда одборника-СНСД,
замјеник предсједника
- Сњежана Башкарић,из реда грађана-Хрватска
Коалиција-ХДЗБиХ,ХСС-НХИ,ХДЗ1990,члан
8. Савјет за вјерска питања, међунационалне
односе и заштиту људских права и слобода:
- Стево Лукић,из реда одборника-СНСД,
предсједник
- Радо Босић,самостални одборник,замјеник
предсједника
- Маријан Туњић,из реда одборника- Хрватска
Коалиција-ХДЗБиХ,ХСС-НХИ,ХДЗ1990,члан
9. Одбор за Кодекс етике:
- Предраг Маринковић,из реда одборникаСНСД,предсједник
Радо
Босић,самостални
одборник,замјеник
предсједника

- Јадранка Ђукић,из реда одборника-СП,члан
- Мирјана Мокрић,из реда грађана-СРС РС,члан
- Сањин Крстановић,из реда грађана-Коалиција за
бољи живот-ДНС и ДС,члан
10. Административни одбор:
- Ружа Станишић,из реда одборника-Коалиција за
бољи живот-ДНС и ДС, предсједник
- Петар Мокрић, из реда одборника-СДС, замјеник
предсједника
- др Михајло Товирац,из реда одборникаНезависна странка др Михајло Товирац,члан
11. Надзорни одбор:
- Јадранко Тодоровић,Коалиција за бољи животДНС и ДС,предсједник
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- Владо Дамјановић,Независна странка др Михајло
Товирац,замјеник предсједника
- Тода Новаковић,СНСД,члан
12. Комисија за избор и именовање:
- др Михајло Товирац,из реда одборника-Независна
странка др Михајло Товирац, предсједник
- Јадранка Ђукић,из реда одборника-СП, замјеник
предсједника
- Предраг Маринковић,из реда одборника-СНСД,
члан
- Ружа Станишић,из реда одборника-Коалиција за
бољи живот-ДНС и ДС,члан
- Лазар Маринковић,из реда одборника-СРС РС,
члан
13. Комисија за прописе:
- Ђуро Ивановић,из реда одборника-Хрватска
Коалиција-ХДЗБиХ,
ХСС-НХИ,
ХДЗ1990,
предсједник
- Горан Благојевић,из реда грађана са стручним
знањем
из
области
права-СНСД,замјеник
предсједника
- Јока Вуковић,из реда одборника-СНСД,члан
- Младен Радовић,из реда одборника-ПДП,члан
- Даница Радуловић, из реда грађана са стручним
знањем из области права-Независна странка др
Михајло Товирац,члан
14. Комисија за награде и признања:
- Предраг Маринковић,из реда одборникаСНСД,предсједник
- Недељко Митровић,из реда одборника-Коалиција
за бољи живот-ДНС и ДС,замјеник предсједника
- Здравко Вучићеви,из реда одборника-ПДП, члан
15. Комисија за регионалну и међународну
сарадњу:
- Ђуро Ивановић,из реда одборника-Хрватска
Коалиција-ХДЗБиХ,
ХСС-НХИ,
ХДЗ1990,
предсједник
- Радован Зорановић,СНСД,замјеник предсједника
- Слободан Сјенчић,из реда одборника-СДС, члан
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-111-108/09
30.октобра 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На
основу
члана
4.став
2.Закона
о
министарским,владиним и другим именовањима
Републике Српске(“Службени гласник Републике
Српске”,број 41/03),а у складу са чланом 13.став
3.Одлуке о усклађивању организације и пословања
Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”,бр.7/09) и
чланом 35.Статута општине Шамац(“Службени
гласник
општине
Шамац”,бр.4/05
и
9/07),
Скупштина општине Шамац,на Десетој редовној
сједници одржаној 30.октобра 2009. године,донијела
је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ
ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ
ЗДРАВЉА ШАМАЦ

I
У Одлуци о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.12/09) у тачки I.под редним бројем
1.умјесто Маре Мојсић именује се Паво Братић.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Шамац.
Број:07-111-104/09
Предсједник Скупштине
30.октобар 2009.год. Предраг Маринковић,с.р.
Ш ам а ц
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07), чланом 115. Пословника
Скупштине општине Шамац (“Службени гласник
општине Шамац”,бр.5/05 и 2/07) и тачком 9.алинеја
друга Програма рада Скупштине општине Шамац за
2009.годину („Службени гласник општине Шамац“,
бр.8/08),Скупштина општине Шамац,на Десетој
редовној сједници одржаној дана 30.октобра 2009.
године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА СЕ Информација о стању јавног реда
и мира и криминалитета на подручју општине
Шамац у периоду од 1-1—30. 9. 2009. године,број
09-4/01-052-367/09 од 19. 10. 2009. године.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни
дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-211/09
Предсједник Скупштине
30.октобар 2009.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИНФОРМАЦИЈА
О СТАЊУ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА И
КРИМИНАЛИТЕТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2009.-30. 09. 2009.
ГОДИНЕ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Сагледавајући стање безбједности на
подручју Општине Шамац,неопходно је узети у
обзир факторе који се негативно одражавају на
стање безбједности, како на подручју општине, тако
и на другим подручјима.
Један од тих фактора је лоше социјално и
економско стање код већег дијела градјана. Мала
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запосленост је такодје један од основних фактора
који се негативно одражава на стање безбједности,
као и глобална економска криза, односно рецесија,
која се знатно осјетила и на подручју наше општине
Поред наведеног у обзир се свакако мора узети и
географски положај Општине Шамац, која се налази
на
значајним
друмским
и
жељезничким
саобраћајницама,тако да након извршења КД-а,
извршиоци веома брзо напуштају простор
надлежности Полицијске станице Шамац, те одлазе
на простор ФБиХ, или у Републику Хрватску, што
отежава у оперативном раду на расвјетљавању КД-а
и проналаску извршиоца.
Још увијек,вршимо стално обезбјеђење
породичне куће бившег члана
Предсједништва
БиХ,г-дина,Сулејмана Тихић,што нам узима знатан
број радника униформисане полиције,који се не могу
користити на оперативним пословима. Посебно у
вријеме боравка штичене личности,у објекту,врши
се појачано обезбједјење куће,а у складу са
сачињеним планом посебног обезбјења што нам
узима додатан број полиције, који се ангажују на
обезбједјењу.
Недовољна новчана примања радника
полиције су један од фактора,који дестимулише у
раду радника полиције, а поготову када се узме у
обзир да око двије трећине радника станују изван
Општине Шамац,(Брчко, Модрича,Вукосавље и
Добој ) и за превоз примају минималну надокнаду.
Такође, недовлољна техничка опремљеност
радника полиције и уопште свих служби МУП-а
РС,је фактор који утиче на ефикасно супростављање
све организованијим и савршенијим облицима
криминала.
II ОБЛАСТ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА
Упоређујући
ПРВИХ
ДЕВЕТ
мјесеци
2009..године са истим периодом 2008. године, може
се констатовати да је стање добро, иако је дошло до
повећања укупног броја прекршаја у области јавног
реда и мира и то за 12 прекршаја, што у процентима
износи 23 %. У првих девет мјесеци 2009. године
евидентирано је укупно 64 прекршаја, а у истом
периоду 2006. године учињено 52 прекршаја.
Када посматрамо структуру прекршаја,
евидентно да је 3 прекршаја учињено из члана 7
/непристојно и дрско понашање/, 23 прекршаја
учињено из члана 8 / грубо вриједјање и безобзирно
понашање/, 1 прекршаја из члана 9 / вршење
физиолошких потреба на јавним мјестима/, 8
прекршаја из члана 11 /угрошавање безбједности
других лица пријетњом/, 21 прекршај из члана 12 /
туча и физички напад на друго лице/, 1 прекршај из
члана 15 / нарушавање мира буком/, 1 прекршај из
члана 16 (неовлаштена употреба оружја) 5 прекршаја
из члана 24 /ометање државних службеника у
вршењу својих функција/, 1 прекршај из члана 30 /
држање опасних животирња без надзора/.
Анализирајући структуру прекршаја, највише
прекршаја и то 23, учињено грубим вриједјањем и
безобзирним понашањем / чл. 8 ст. 1/, а затим 21
прекршај, тучом и физичким нападом / чл. 12.ст. 2,

Закона о јавном реду и миру/,што је 44 прекршаја
од укупног броја извршених прекршаја, гледајућу у
процентима износи 68,7 %.
Битно је истаћи да је због илегалног
посједовања оружја, ношење хладног оружја у
угоститељским објектима и других прекршаја по
Законо о оружју и муницији, Прекршајном одјелењу
Основног суда у Модричи, против 4 лица за
почињено 4 прекршаја, поднесено 4 Захтјева за
покретање прекршајног поступка.
Из осталих области учињено је 8 прекршаја ,
те је поднешено 8 Захјтева против 10 лица, од којих
је 4 повратника и 1 малољетник и то због
посједовања опојне дроге по Закону о спречавању и
сузбијању злоупотреба опојних дрога, против 3
лица, поднесено је 3 Захтјева, те против 5 лица
поднесено је 4 Захтјева за учињено исто толико
прекршаја, по Закону о заштити од насиља у
породици и 1 Захтјев поднесен је против 2 лица за
учињен 1 прекршај по Закону о спречавању насиља
на спортским приредбама..
Да је позитивно и добро стање, говори и
чињеница да у наведеном периоду није било
случајева нарушавања јавног реда и мира у већем
обиму, гдје је учествовало 5 или више лица, као и у
истом периоду прошле године,
У посматраном периоду радници полиције су
против 37 лица за учињен 41 прекршај,
Прекршајном одјелењу Основног суда, поднијели су
24 ЗАХТЈЕВА и за 23 прекршиоца за учињена 23
прекршаја, извршено је уручење 23 Прекршајна
налога.. Евидентна је и већа ажурност Прекршајног
одјелења Основног суда у Модричи, тако да је у
наведеном периоду ријешено 29 Захтјева,а у истом
периоду 2008. године ријешено је 10 захтјева што
је за 19 више, у процнетима за 190 % .
Када посматрамо ВРИЈЕМЕ чињења
прекршаја према аналитичким показатељима,
највећи број прекршаја учињен је у временском
периоду од 18,00-24,00 часа и то 20 прекршаја, што
је у процентима 31,2%,
затим 18 прекршаја
учињено је у времену од 12-18 часова, 14 прекршаја
у времену од 06-12, часова и 12 прекршаја у
времену од 06-12 часова.
Као
МЈЕСТО
извршења
прекршаја,
евидентно је да је 13 прекршаја учињено у
угоститељском објекту, 29 прекршаја на трговима
и улицама, а 22 прекршаја учињено је на осталим
мјестима. Када посматрамо угоститељске објекте,
највише прекршаја из области јавног рдда и мира
учињено је у СУР ''Лукић'' Гајеви и то 3 прекршаја ,
затим 2 прекршаја учињено је у грил '' Буби'' у
Шамцу , 2 преекршаја у кафе бар ''Милано'' уи
Шамцу, 2 прекршаја у ресторану ''Младост'' Доња
Слатина, те по 1 прекршај учињени су у
угоститељским објектима '' Дворац''у Обудовцу,
''Милано'' у Доњој Слатини,кафе бар '' 8' и
''Елегантце'' у Шамцу.
Поред прекршаја из области јавног реда, у
угоститељским објектима учињено је још 2
прекршаја по Закону о оружју и муницији (ношење
хладног оружја-ножа) и то 1 прекршај у грил ''Буби''
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у Шамцу и 1 прекршај у кафе бар ''Енигма'' у
Шамцу.
Ако посматрамо подручје Општине Шамац,
које је подијељено на четири ( 4 ) патролно
безбједоносна СЕКТОРА, евидентно је да је на I
патролном сектору ( који обухвата насељено мјесто
Шамац) учињењено највише прекршаја и то 37
прекршаја,
на
подручју
II
патролног
безбједноносног сектора ( који обухвата МЗ Горња
и Доња Црквина, Писари, Тишина, Ново Село,
Турсиновац, Горњи и Доњи Хасић, Шкарић и
Гребнице), учињено је 5 прекршаја, а на III сектору (
који обухвата МЗ Крушково Поље, Лугови, Горња,
Доња.и Средња Слатина,Гајеви и Корница), учињено
је 16 прекршаја и на IV сектору ( који обухвата МЗ
Брвник,Баткушу,Обудовац I Обудовац II), учињено
је 6 прекршаја.
Као УЗРОК прекршаја,имовинско правни
односи су заступљени у 5 прекршаја, алкохол је у 23
прекршаја,док остали узроци су у 36 прекршаја.
У назначеном периоду УПОЗОРЕНО је
252 лица, а 2008. године 243 лица, што је за 9 лица
више, односно у процентима 3,7 % .
У наведеном периоду имали смо 2 напада на
ОСЛ-а, а у истом периоду 2008. године имали смо 1
напад. Када је употреба средстава принуде у питању,
за овај период, имали смо укупно 3 употребе и то без
посљедица, (физичке снаге и средства за везивање), а
у истом периоду 2008, имали смо само 1 употребу
средстава принуде..
У
овом периоду БРОЈ ИЗВРШИОЦА
прекршаја је 60, а 2008. године 55 прекршиоца, што
је значи за 5 прекршиоца више. Посматрајући
старосну структуру прекршиоца, евидентно је да је
највећи број прекршиоца старости преко 40 година и
то 19 извршилаца, 19 извршиоца је старости од 3040 година, 14 извршилаца су старости од 21-30
године, 5 прекршиоца су старости од 18-21 године и
3 извршиоца су старији малољетници. Млади
малољетници од 14-16 година и дјеца до 14 година
не појављују се као прекршиуоци у области јавног
реда и мира. Гледајући полну структуру, 59 су
мушкарци и 1 жена,од којих је 16 повратника.
Анализирајући упоредне показатеље за
2009.годину,са показатељима за исти период 2008.
године,иако има тенденцију повећања, може се
констатовати да је стање у области јавног реда и
мира задовољавајуће.
III ОБЛАСТ КРИМИНАЛИТЕТА
Полицијска станица Шамац у току првих
девет
мјесци
2009.
године,надлежним
Тужилаштвима доставила је 200 пријава,односно
извјештаја о почињеним КД, због почињених 229
КД. Од укупног броја регистрованих КД, 169 КД
извршено је од стране непознатог извршиоца, док је
накнадно расвјетљено 112 КД, што у процентима
износи око 66,3 %, а укупна расвјетљеност у односу
на број пријављених дјела износи око 75,2 %. У
истом периоду протекле године регистровано ј е 75
кривичних дјела мање, из чега се види да се број
дјела повећао за око 32,8%. Проценат откривености
по НН извршиоцу је у овој години бољ за око 18,8 %,

него у прошлој години, док је укупна расвјетљеност
у односу на број пријављених дјела већа за око 18
%.
Статистички гледано,дошло је до повећања
броја извршених КД, као и повећања процента
откривености кривичних дјела, како по непознатом
извршиоцу, тако и укупног броја расвијетљености
кривичних дјела.
Од укупног броја регистрованих КД, 210 КД
регистрована су из области општег криминалитета
од којих је највећи број из групе имовинских
деликата, док су остала КД регистрована у
појединачним
случајевима.
Структура
свих
извршених КД је следећа:132 КД је против имовине,
28 КД против живота и тијела, 48 осталих КД
општег криминалитета, КД против полног
интегритета
није
било,2
КД
неовлаштене
производње и продаје опојних дрога и 19 КД
привредног криминалитета.
Од тежих кривичних дјела у овој години
имамо регистровано 3 КД Разбојништва од чега је
једно расвјетљено, што је поредећи са прошлом
годином дошло до пораста овог КД, када смо имали
евидентирано 2
КД.У овој години имамо
евидентирана и 2 КД Крадје
М/В,колико је
регистровано и у истом периоду прошле године,
медјутим у оба случаја возила су пронадјена и иста
су кориштена само за превоз.. Видљиво је да је у
односу на исти период прошле године дошло до
повећања КД Разбојниоштва за 1 Кривично дјело и
идентичног броја извршених КД Крадје ПМВ.
Од укупног броја пријављених КД највећи
број је из групе имовинских деликата медју којима
су најдоминантније Тешка крадја и Крадја, укупно
96 КД. У току овог периода, као и ранијих година,
није се издвојио нови појавни облик неке врсте КД.
Из области привредног криминалитета
радници ПС Шамац су надлежном тужилаштву
доставили 19 извјештаја о почињеном 19 КД, а ради
се о 9 КД Обмана при добијању кредита или других
погодности, 4 КД Кривотворење новца и 2 КД
Фалсифковање и уништавање службених исправа, 1
КД Злоупотрреба положаја, 1 КД Пословна прева и
2 КД Зеленаштво.
У овом извјештајном периоду везано за
проблематику злоупотреба опојних
дрога,
поднешена су 2 извјештаја надлежном тужилаштву,
због почињена 2 КД производње и стављања у
промет опојних дрога,док је Основном суду
Модрича,поднешено 3 Захтјева за покретање
прекршајног поступка,везано за посједовање
опојних дрога. Пронађена су 4 засада индијске
конопље којом приликом је пронађено 37 стабљика
индијске конопље. У току протеклог периода у
више наврата вршена је опсервација групе
безбједносно интересатних лица, везано за ову
проблематику, која активност ће се по процјени
повремено понављати.
Надлежном тужилаштву је у овом
извјештајном периоду достављено је 14 извјештаја
по којима је поступано, а није резултирало
подношењем извјештаја о почињеном КД.
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Сагледавајући укупно стање јавног реда и
мира и криминалитета на подручју Општине
Шамац,може се констатовати да је стање
безбједности на задовољавајућем нивоу.
ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА
Ш А М А Ц
Број: 09-4/01-052- 367/09 КОМАНДИР ПС ШАМАЦ
19.10.2009.године
ИГЊАТИЈА БИЈЕЛИЋ,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске”,бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и
60.Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07),чланом 115.
Пословника
Скупштине
општине
Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”, бр.5/05 и
2/07) и тачком 9.алинеја друга Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2009.годину
(„Службени гласник општине Шамац“,бр.8/08),
Скупштина општине Шамац,на Десетој редовној
сједници одржаној дана 30.октобра 2009. године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА
СЕ Информација о
стању
безбједности саобраћаја на подручју општине
Шамац за период 1.1.-30.9.2009.године са упоредним
показатељима за исти период 2008.године,број 0901/4-1288-2/09 од 19.10. 2009.године.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни
дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-212/09
30.октобар 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске”,бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.
Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07), чланом 115.
Пословника
Скупштине
општине
Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”, бр.5/05 и
2/07) и тачком 9.алинеја друга Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2009.годину
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.8/08),
Скупштина општине Шамац,на Десетој редовној
сједници одржаној дана 30.октобра 2009. године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА
СЕ Информација о
стању
малољетничке делинкенције на подручју општине
Шамац .

II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни
дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-213/09
30.октобар 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
О СТАЊУ МАЛОЉЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКЕНЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Програмом рада Скупштине општине Шамац за
2009.годину,предвиђено
је
разматрање
Информације о стању малољетничке делинквенције
на подручју Општине Шамац.
Информација је сачињена на основу података
којима располажу: ЦСР Шамац,ПС Шамац и
Основни суд у Модричи.
Циљ Информације је да се сагледају стање и
проблеми у овој области како би се могле
предузимати одговарајуће мјере на превенцији и
санкционисању.
УВОД: Евидентно је да је асоцијално
понашање малољетних лица све присутније у раду
институција које се
овим проблемом баве, а
првенствено у раду полиције, суда и Центра за
социјални рад. Обзиром да су малољетници све
више укључени у извршење и кривичних дјела,
нужно је овом проблему посветити пуну пажњу.
Информација се односи на малољетнике са
асоцијалним понашањем, чије радње и поступци
немају квалификацију кривичног дјела,а чије
понашање се покушава кориговати примјеном
васпитно-дисциплинских мјера и савјетодавним
радом у сарадњи са породицом,школама и другим
факторима у друштвеној средини те на категорију
малољетника девијантног понашања, чије се радње
и поступци карактеришу као кривично дјело и
санкционишу према одредбама Кривичног закона
Републике Српске,у којој су дјеца до 14 годинакривично неодговорна и кривично одговорна
малољетна лица-малољетници старости од 14 до 18
година.
Иначе,малољетничка делинквенција се третира
као општедруштвени и вишеинституционални
проблем, како са аспекта посматрања и односа
према њој, тако и са аспекта предузимања мјера и
активности у спречавању ширења ове појаве и
посљедица које произилазе из делинквентног
понашања малољетника.
УСЛОВИ ПОЈАВЕ:
Узроци малољетничког преступништва повезани
су са:
- поремећеним односима у породици (недостатак
бриге и контроле од стране родитеља,патолошке
појаве у ужој околини, насилништво и алкохолозам
у породици;
општи
услови
живота(сиромаштво,пад
животног стандарда,незапосленост, расељеност,
степен здравствене и социјалне заштите;
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- нередовно похађање школе, заостајање у учењу,
прекид школовања;
- карактеристикама личности (емоционална и
социјална
незрелост,ниска
толеранција
на
фрустрацију),слаба
социјална
прилагодљивост,
негативна идентификација;
- утицај и притисак вршњачких група.
Потпомогнути су објективним потешкоћама:
непостојање дисциплинског центра и ВПД,
немогућност
сталне
контроле
и
праћења
малољетника из васпитно некомплетних породицапосебно малољетника који су напустили школу,
присутна раздвојеност једног броја родитеља у
породици,укоријењена
негативна
понашања
родитеља,(алкохоличара),препуштеност дјеце саме
себи,незаинтересованост родитеља за сарадњу,
заокупљеност
родитеља
егзистенцијалним
питањима,недовољна сарадња међу надлежним
установама, експанзија кладионица и кафића,
смањење '' џепарца,''програмска шема ТВ станица,
итд.
СТАЊЕ И АКТИВНОСТИ У ОПШТИНИ
ШАМАЦ
У протеклом(извјештајном) периоду (30. 06.
2008.до 30.09.2009.године), на рјешавању проблема
малољетничке делинквенције бавили су се: стручни
радници ЦСР (социјални радници, педагог-психолог
и правник), сарађујући са више или мање успјеха са:
васпитно образовним установама (школама),
полицијском станицом,Домом здравља (посебно
Центром
за
ментално
здравље),Судом
за
малољетнике,јавним
тужилаштвом,форумом
за
безбједност
СО-е,превентивно
у
обради
малољетника за потребе Суда за малољетнике у
Модричи, као и на непосредној реализацији
васпитних мјера заштитног надзора. Неки од
родитеља су се и самоиницијативно обраћали
Органу старатељства (ЦСР) са захтјевима да им се
пружи стручна помоћ за дјецу са почетним облицима
асоцијалног понашања а с циљем да се избјегне и
превазиђе васпитна запуштеност.
Форуму за безбједност у међувремену је
достављена Процјена стручног вијећа (ЦСР) о вези и
евентуалном утицају укупне социјалне ситуације на
стање безбједности уз приједлоге мјера према
појединцима из појединих категорија. (иста
разматрана на редовној сједници Форума за
безбједност). Из разматране Процјене били су
уочљиви неочекивани статистички подаци, који су
међу условима појаве: 43 дјеце чији је развој ометен
породичним приликама, 62 дјеце родитеља са
изразито недовољним приходима за издржавање,33
дјеце родитеља који занемарују или злостављају
своју дјецу, 20 дјеце васпитно занемарених и
запуштених, 10 дјеце родитеља алкохоличара, 95
дјеце с тежим стамбеним приликама, 47 дјеце са
поремећајима у понашању, 12 дјеце на домском
смјештају (школовање и збрињавање), и др.
У овом извјештајном периоду у ЦСР радило
се са 48 малољетника, од којих са 22 превентивно, а
26 са изреченим васпитним мјерама.
У Основном суду у Модричи покренуто је
15 малољетничких ''КМ'' предмета у којима су

малољетници са подручја Општине
кривичним дјелима и то:
- тјелесна повреда
- тешка тјелесна повреда
- крађе
- тешке крађе
6 предмета
- насилничко понашање
- угрожавање јавног саобрачаја

Шамац по
1 предмет
1 предмет
5 предмета

1 предмет
1 предмет

Осим ових предмета који су у току у дијелу
крађе 2 предмета су ријешена обуставом поступка,
малољетници
постали
пунољетна
лица,код
насилничког понашања 1 предмет окончан
васпитном мјером појачан надзор од стране
родитеља а код угрожавања јавног саобраћаја
предмет окончан васпитном мјером укора.
У ПС Шамац против 7 малољетника и то
свих 7 млађих малољетника, старости 14 – 16
година, поднесено је 7 Извјештаја Окружном
тужилаштву због учињених 4 кривична дјела од
којих 1 тешка крађа и 3 крађа. Поднијет је 1 захтјев
за покретање прекршајног
поступка против 1
старијег малољетника због учињеног 1 прекршаја из
области безбједности саобраћаја на путевима.
Иначе
у
периоду
од
01.01.до
30.09.2009.године против 43 малољетника од којих
35 млађих малољетника и 8 старијих малољетника,
поднесено је 33 Извјештаја Окружном тужилаштву
због учињених 34 кривична дјела.
Поднешено је укупно 5 Захтјева за
покретање прекршајног поступка против 7
малољетних лица од којих је 1 млађи малољетник и
6 старијих малољетника, а због учињених 8
прекршаја, од којих 7 прекршаја из области јавног
реда и мира,
1 прекршај из области насиља у породици, 1
прекршај из области Закона о оружју и муницији и 2
старија малољетника због учињених 2 прекршаја из
области безбједности саобраћаја на путевима.
Треба истаћи да за наведени период од
укупно извршених 38 КД од стране малољетника, 26
КД (68,4%) извршена су од стране 2 малољетника
(подаци познати у ПС и ЦСР), а преосталих 12 КД,
односно 31,6% извршених кривичних дјела,
извршена су од стране других малољетника.(подаци
из
ПС
Шамац(број:09-4/01-29-101/09.од
12.
10.2009.године).
Табела 1.
Бројно стање малољетника са изреченим васпитним
мјерама са којима се ради у ЦСР
- судски укор 2
- појачани надзор родитеља 10
- појачан надзор органа социјалног старања 14
(изречене васпитне мјере односе се на период од 2,5
године уназад).Проводе се у ЦСР,а помаже и
родитељима који по Рјешењу Суда проводе
васпитне мјере.Једноме од малољетника поновљена
је иста васпитна мјера (појачан надзор органа
социјалног старања).
Сарадња са Судом у Модричи одвијала се у
доставама
социјалних
анамнеза,приједлогу
васпитних мјера и присуству расправама у Суду.
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Подсјећамо,због васпитне запуштености и
занемарености у породици (Обудовац два),5 дјеце је
смјештено у Дом за дјецу и омладину у Кисељаку.
Сарадња са ПС је изузетно добра,свака стручна
обрада малољетника је у присуству социјалних
радника.
ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА:
- У циљу свеобухватнијег праћења и сузбијања
појаве малољетничке
делинквенције на подручју Општине неопходне су
конкретније активности у којима би били
ангажовани представници свих институција и
организација које се баве активностима младих и
кроз разне садржаје мобилисати и усмјерити
омладину ка позитивним и друштвено корисним
активностима које би од њих створили здраве и
позитивне личности;
- Повремено Форум безбједности информисати о
стању и проблемима из ове области;
- Појачати праксу тзв. медијације између
починилаца,родитеља,у ЦСР или ПС,да се сви
предмети не достављају Тужилаштву (мање крађе) и
др.
- У школама одржати повремено предавање из
области
понашања,присуства
и
сузбијања
малољетничке делинквенције;
- Да се одрже састанци између представника
институција које су највише
укључене у проблематику младих и да први такав
састанак буде састанак представника
ЦСР и
представника основних и средње школе.
- Да се на нивоу локалне заједнице формира радна
група за координацију свих учесника у раду са
малољетницима.
Напомена: Информацијом нису обухваћени
подаци из Тужилаштва.
Шамац,16.10.2009.године

ВД ДИРЕКТОР

/ Петар Андрић/
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени
гласник
Републике
Српске”,бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.
Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07), чланом 115.
Пословника
Скупштине
општине
Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”, бр.5/05 и
2/07) и тачком 9.алинеја друга Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2009.годину
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.8/08),
Скупштина општине Шамац,на Десетој редовној
сједници одржаној дана 30.октобра 2009. године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА СЕ Информација о стању јавне
употребе српског језика и ћириличног писма на
подручју општине Шамац.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни
дио овог Закључка.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-210/09
30.октобар 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
О СТАЊУ ЈАВНЕ УПОТРЕБЕ СРПСКОГ
ЈЕЗИКА И ЋИРИЛИЧНОГ ПИСМА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
У члану 7.Устава Републике Српске одређено је:
„Члан 7.
Службени језици Републике Српске су: језик
српског народа,језик бошњачког народа и језик
хрватског народа.Службена писма су ћирилица и
латиница.
На подручјима где живе друге језичке групе у
службеној употреби су и њихови језици и писма,на
начин одређен законом.“
“Вукова ћирилица је најживља на
гробљима! Међутим,живимо у матичној држави
српског народа, чији је заштитник знак ћирилица. - .
Питање статуса ћирилице је национално и државно
питање” ( Мато Пижурица).
Језик је основно обиљежје националног
бића и основно оруђе културе “најнеопходније,
најуниверзалније и најсвакодневније”.(Павле Ивић).
Српско просвјетно и културно друштво
“Просвјета” међу своје најважније задатке и
правце дјеловања ставило је његовање српског
језика и очување ћирлиичког писма као
најважније претпоставке чувања националног
бића,националне
традиције,
културе
и
духовности.
За ову прилику истражили смо само
један вид употребе српског језика и ћириличког
писма- јавну употребу језика и писма, тако што
смо пописали почетком јуна и почетком
септембра 2009.године већи број јавних
натписа по селима наше Општине и у неколико
централних улица
општинског сједишта
Шамца.
Шта смо утврдили? Од укупно 175
натписа(огласи називи предузећа, радњи, разна
обавјештења) 60 натписа или 34% написано је
ћириличким писмом, а 115 натписа или 66%
исписано је латиничким писмом. Значи,нешто више
од једне трећине натписа исписано је писмом српске
нације а готово двије трећине латиницом што
никако
не
одговара
националном
саставу
становништва мјеста гдје је попис сачињен. (Види
прилог.) Једноставно је извести закључак да је
ћирилица у јавној употреби готово потпуно
потиснута, да неумитно нестаје, те да је у догледно
вријеме готово и неће бити. Овдје је прилика да
наведемо неколико мисли познатог књижевника
Милована Данојлића. “Човек има право да се служи
сваким боговетним писмом. Латиница нам је у
најближем суседству: начини један корак удесно и
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изван себе, и већ си у њој. Човек има право на
самоубиство, али не знам за случајеве нехотичних и
непромишљених самоубистава. А ми смо нашу
ћирилицу
убијали
управо
тако,случајно
и
непромишљено,идући линијом мањег отпора.
Латиница нас је чекала на сваком кораку, и ми смо
јој се подавали. Данојлић је свој текст насловио :
„Ћирилица – сиротица“ и у њему објашњава зашто
су Срби добровољно напустили своје национално
писмо. Та своја размишљања, умни Данојлић ставља
и у много шири контекст: “ Латиница је убојито,
геометријски прецизно писмо са урођеном
империјалистичком ћуди.Ћирилица је кратка,
округласта,подсећа на пшенично зрно, храњива као
житно зрневље. Ако је латиница јача,то је само
разлог више да чувамо оно што је угрожено.(-)
Ћирилица је наше писмо,једно од знамења наше
самобитности.Лепа или ружна, савршена или с
манама,она је незаменљива. Нисмо је усвојили на
конкурсу за најлепше писмо.Она је наша судбина, а
судбина се носи без роптања и самохвалисања.”
Овим опаскама речено је готово све што треба рећи
зашто треба његовати ћирилицу.
Други аспект који смо посматрали јесте
употреба српског језика.Из прилога који су дати
јасно је уочљиво неколико чињеница. Прва од њих
јесте,бар када се посматрају називи трговина,
кафића,банака,радњи ... да се готово и не служимо
српским језиком.У три улице у Шамцу,Јована
Цвијића, Александра I Карађорђевића и Мајке
Јевросиме од укупно 56 назива радњи 41 назив је на
неком страном језику или је бар једна ријеч на
страном језику. Не ријетко,нажалост,називи су
погрешно написани или су комбиноване ријечи из
неколико страних језика.О тој појави,некритичног
преузимања ријечи из страних језика,познати
лингвиста Раде Стијовић пише: “ Одвајкада је било
да језик подлијеже туђинским утицајима,да се у
језику поводимо за нацијама које у датом тренутку
имају културну или политичку и економску
превласт. (-) Није богаћење језика
именовање
фирми,кафана,продавница,дискотека,
фризерских
салона и сл. страним именима.А сумњамо да је
пријатније попити кафу у Coffe dream –него у Два
јелена ...”. Сем некритичног преузимања ријечи из
страних језика у јавној употреби, уочљиво је да је
велики број натписа правописно некоректно
написан, да су натписи двосмислени-умјесто да
упућују на јасну поруку они читаоце збуњују.
Уобичајено је да се значења ријечи бркају(нпр.
умјесто изнајмљујем пише издајем), погрешно се
скраћују ријечи(нпр. п.млијеко, п.прасце). Све ово
говори о недовољном језичком образовању и прије
свега о великој језичкој небризи.Чувено је оно наше
“Шта
има
везе”
којим
покривамо
своју
необразованост,необавијештеност,некултуру
и
незнање.Све има везе.
Да би се стање у овој области мијењало
набоље потребно је да се свако од нас запита како он
користи језик и којим се писмом служи.
Када,искрено, себи одговори на ово питање учињен
је први корак. Тада има наде да ћемо свој језик

користити како налаже нормативна граматика као
би служио за споразумијевање,а не неспоразум.
А писмо? Вјерујем да ни Ћирилица не би
била сиротица одбачена од свих,већ национално
писмо којим ћемо се поносити и по њој бити
препознатљиви као толики други народи: Руси,
Македонци,Бугари,Грци, Украјинци, Бјелоруси...
Но то је само први корак. Цитирани Раде
Стијовић каже: “ Борбу против опште језичке
запуштености и нормативне произвољности не могу
водити појединци. У борбу за његовање српског
језичког стандарда, а тиме и српске језичке и
националне културе уопште,морају се укључити и
државне институције “.
Скупштина општине Шамац несумњиво је
институција која је позвана да размотри ово питање.
Тиме даје допринос његовању српског језичког
стандарда и културе уопште,не умањујући или
ограничавајући уставне одредбе о службеним
језицима и писмима Републике Српске.
СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО
„ПРОСВЈЕТА“ ШАМАЦ
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07), чланом 115. Пословника
Скупштине општине Шамац (“Службени гласник
општине Шамац”, бр.5/05 и 2/07) и тачком 9.алинеја
друга Програма рада Скупштине општине Шамац за
2009.годину („Службени гласник општине Шамац“,
бр.8/08), Скупштина општине Шамац,на Десетој
редовној сједници одржаној дана 30.октобра 2009.
године, донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
ПРИХВАТА СЕ Информација о раду и стању
предшколског,основног и средњег образовања и
успјеху ученика на крају школске 2008/2009 године.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни
дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-214/09
30.октобар 2009.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
о раду и стању предшколског,основног
и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2008/2009
године
Рад предшколског,основног и средњег образовања
на подручју општине Шамац организован је и
одвијао се у складу са Законом о основном
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образовању и васпитењу и Законом о средњоем
образовању и васпитању
(«Службени гласник
Републике Српске»,број 74/2008), Правилницима о
календару образовно васпитног рада,Основама
васпитно образовног рада Републичког педагошког
завода, Годишњим програмима рада те другим
законским и подзаконским актима који регулишу
област образовања и васпитања.
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско васпитање и образовање
представља први организовани процес «раног
учења» и формирања личности дјетета, од његовог
рођења до његовог поласка у школу. Најважнија
улога предшколског васпитања и образовања је у
томе да блеговремено покрене процес постицања
виших, оптималнијих нивоа наредног развоја у
способностима дјетета, богаћење и усавршавање
искустава, јачање вољно-карактерних особина
личности, развој и оплемењивање емоција, примарне
социјализације и јачање социјалних компоненти у
друштву које дјелује на развој понашања дјетета.
Васпитно образовни рад дјеце предшколског
узраста на подручју Општине Шамац реализује се у
дјечијем обданишту «Радост» у Шамцу. Поред
извршавања редовних програмских задатака, акценат
у раду стављен је на очување и проширивање облика
основних дјелатности, оплемењивању средине,
задовољавању
основних
потреба
дјеце
и
превазилажењу проблема насатлих у претходном
периоду. Тежиште је стављено на тјешњу сарадњу са
родитељима, већу јавност рада и отворености према
средини.
Рад у Обданишту је организован у петодневној
радној седмици на бази цјелодневног,полудневног и
продуженог боравка дјеце. Бригу о здравственом
стању и њези дјеце води његоватељица у сарадњи са
васпитачима и љекарима Дома здравља.
Обданиште располаже са четири радне собе
за
боравак
дјеце,са
потребним
пратећим
просторијама(гардероба, санитарни чвор, хол затим
зборница, кухиња, економат,вешерница, котловница
са радионицом и канцеларије. Обданиште има и
велико двориште са пригодним рекреативним
садржајима. Капацитет Обданишта је 108 дјеце која
се могу распоредити у четири васпитне групе.
Опрема у Обданишту је прилично стара и
скромна али је функционална и прилагођена
потребама и узрасту дјеце.
У складу са могућностима извршена је
набавка опреме и ситног инвентара у циљу стварања
повољнијих услова за обављање дјелатности.
Да би се створио љепши амбијент за боравак
дјеце посебна пажња је посвећена уређењу зелених
површина.Набављена
је потребна стручна
литература,дневници
рада,нешто
дјечије
литературе,дидактички материјал и дио играчака.
Вањски простор је ограђен и скромно
опремљен иако су задњих година обновљене
љуљачке и клацкалице те други реквизити у
двиоришту. Постављене су тенде. Све просторије у
објекту су окречене а набављени су и нови итисони,
сви санитарни чворови су реновирани уређене су
велике терасе и направљена дрвена ограда око тераса

чиме је сам објекат добио један сасвим други и
знатно љепши изглед и створени су веома повољни
услови за боравак дјеце у овој установи.
У финансирању рада Обданишта учествују
Скупштина општине као оснивач и родитељи чија
дјеца бораве у обданишту као корисници услуга.
Један од проблема у финансирању Обданишта
је проблем наплате боравка дјеце.
На почетку радне године у обданиште је
уписано 55 –оро дјеце која су распоређена у три
васпитне групе и мјешовиота јасличка група, што
значи да има још простора за пријем дјеце.
Недовољан број дјеце у обданишту узрокован је и
чињеницом да се из године у годину рађа све мањи
број дјеце на подручју општине. Један од узрока је
такође и велика незапосленост као и слабе
материјале могућности родитеља. У Обданишту
нема дјеце с посебним потребама, али има једно
дијете из категорије социјално угрожене породице
чији боравак плаћа Центар за социјални рад.
Поред редовног боравка дјеце у обданишту
се организују и други облици рада са дјецом
предшколског узраста,као што је продужени
боравак.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање и васпитање ученика прије
свега има за циљ да ученику обезбједи стицање
општег образовања и васпитања, да га припреми и
оспособи за живот и даље опште и стручно
образовање. На подручју Општине Шамац
обезбјеђен је 100% обухват дјеце основним
образовањем. Мрежа основних школа остала је иста
са укупно 10 школа, од чега 4 централне и 6
подручних петоразредних. Све основне школе имају
задовољавајуће просторне услове потребне за
квалитетан рад школа.
У свим основним школама на подручју
Општине:
- у цијелости је испоштован Календар образовно
- васпитног рада ,
- Програмски садржаји, планирани Годишњим
програмима рада школа у цијелости су реализовани
као и наставни фонд сати,
- веома успјешно су организоване и изведене
матурске екскурзије за ученике завршних разреда
основне школе,
- настава у свим школама углавном је била
стручно заступљена, док је за незнатан дио
нестручно
заступљене
наставе
извршена
верификација
наставе
према
упуствима
Министарства просвјете,
- у свим школама организована је допунска и
додатна настава за ученике као и низ ваннаставних
активности,
- све школе су припремале ученике за такмичења
из знања и спортских активности на којим су
ученици наших школа постигли запажене резултате,
неке школе су биле и домаћини ових такмичења на
Општинском, Регионалном и Републичком нивоу,
- у свим школама успјешно је организован рад
школских одбора, Савјети родитеља и Савјети
ученика и одвијали су се у законским оквирима
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- ученици основних школа учествовали су у
готово
свим
културним
и
спортским
манифестацијама које су организоване на подручју
општине и шире.
Иако све основне школе имају доста
солидне услова за рад, још увијек се срећу са
бројним проблемима недовољне опремљености
наставним средствима – училима, наставним
помагалима и дидактичким материјалом. Кабинети
су углавном неопремљени, а у свим школама
библиотеке би требало обогатити књижним фондом.
Треба напоменути да су основне школе у
протеклој школској години
оствариле скромна
улагања у побољшање услова рада, али су ипак све
спремно дочекале почетак нове школске године
- у Основној школи «Шамац» извршено је
унутрашње крећење простора, школски мајстори су
обавили све ситне поправке на столарији и
школском намјештају као и инсталацијама, у току су
радови на изградњи мокрог чвора за ученике првог
разреда чија предрачунска вриједност износи
4.400,00 КМ а за чију изградњу је општина из Буџета
издвојила преко 50% средстава.
- У Основној школи «Црквина» завршени су
радови на изградњи новог објекат фискултурне сале
и иста је стављена у функцију чиме су створени
квалитетни и веома добри услови за извођење
настава физичког васпитања и спортских слободних
активностие,
изградња
фискултурне
сале
финансирана је из Буџета општине, извршене су и
ситне поправке намјештаја у школи. У подручној
школи у Крушковом Пољу извршена је санација
мокрог чвора чију санацију је финансирало
Министарство просвјете и културе чиме су створени
веома повољни услови за рад ове подручне школе.
- У основној школи «Горња Слатина» у протеклој
школској години извршена је адаптација школске
зграде подручне школе у Средњој Слатини, окречена
је унутрашњост школе, и извршене су ситне
поправке на школском објекту и намјештају.
- У основној школи «Обудовац» у извјештајној
години није било значајнијих инвестиционих
улагања.
Иако је Законом о основном образовању и
васпитању регулисано да општина може обезбједити
дио средстава за инвестициону изградњу и опрему и
инвестиционо одржавање школа на свом подручју, и
у овој години из Буџета општине издвајана су
средства за инвестиционо и материјално улагање у
основне школе а све у циљу побољшања услова рада
и унапређења квалитета наставе. Финансирана су сва
такмичења
на
општинском,регионалном
и
републичком нивоу у којима су учествовали ученици
наших школа,а школе су биле домаћини тих
такмичења.
Све основне школе располажу квалитетним
наставним кадром који се сваке године стручно
усавршавају на семинарима. Обзиром да се број
ученика у школама из године у годину смањује а
самим тим и број одјељења то је све више присутан
проблем обезбјеђења пуне норме наставних часова
за поједине предметне наставнике што доводи до
ситуације да један број наставника да би имао пуну

норму часова мора радити у двије или више школа,
што школама отежава рад и планирање наставе.
Поред свих присутних проблема у овом дијелу у
школама се даје пуни допринос реформи
образовања и осавремењавања наставног процеса.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање на нашој Општини ученици
стичу у Средњој школи «Никола Тесла», гдје се
образују у гимназији општег смјера, те у струкама
Економија, право и администрација за занимања
економски техничар (IV степен) те у струци
машинство и обрада метала за занимања
аутомеханичар (III степен) , инсталатер (III степен)
и бравар (III степен).
У Средњој школи «Никола Тесла»:
- у цијелости је испоштован Календар образовно
- васпитног рада ,
- Програмски садржаји, планирани Годишњим
програмо рада школе у потпуности су реализовани
као и наставни фонд сати,
- веома успјешно је организована и изведена
матурска екскурзија за ученике завршних разреда
средње школе,
- настава у школи углавном је била стручно
заступљена, за незнатан дио нестручно заступљене
наставе извршена је верификација наставе према
упуствима Министарства просвјете,
- у школи је организована допунска и додатна
настава за ученике као и низ ваннаставних
активности,
- ученици средње школа учествовали су у готово
свим културним манифестацијама које су
организоване на подручју општине .
Кадровска попуњеност у школи је на
задовољавајућем
нивоу,покривеност
наставе
верификованим кадровима је добра.
Посебан проблем и даље представља чињеница да
школа не може обезбједити кадрове који живе на
подручју општине већ један број професора путује
из околних градова, што повећава трошкове школе
која на име накнаде путних трошкова издваја
значајна средства.
Захваљујући значајним активностима које
су вођене и улагањима која су континурано вршена
задњих година у школи су створени солидни услови
за квалитетан рад. Поред улагања у санацију објекта
школе рађено је и на уређењу инфраструктуре.
У току школског распуста а у припреми за
почетак нове школске године извршена је санација
и поправка пода и постављање паркета у школској
библиотеци, урађена је и поплочана бетонска стаза у
школском дворишту и извршено насипање
школског дворишта земљом,постављено је 13 нових
радијатора,књижни фонд школске библиотеке
обогаћен је са 100 нових књига, израђен је програм
за распоред наставе а сачињен је и пројекат за
спајање и повезивање ходником два школска
простора (објекта). Санирана радионица и набављен
алат неопходан за практични рад ученика у
радионици.Треба напоменути да су сви горе
неведени радови урађени донаторским средствима,
чему је свакако претходила интензивна активност
запослених у школи.
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ПРЕГЛЕД УПОРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРОЦЕНТА
ПРОЛАЗНОСТИ И ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНЕ ОЦЈЕНЕ
ШКОЛСКЕ 2004/2005 ,
ШКОЛСКЕ 2005/2006 ТЕ ШКОЛСКЕ 2006/2007.ГОДИНЕ
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ШКОЛСКА
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99,85
100,00

%
ПРОЛАЗНОСТИ

ШКОЛСКА
2006/2007.ГОДИНА

ШКОЛСКА
2007/2008. ГОДИНА

I - ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОСНОВНА ШКОЛА

I – 1 УСПЈЕХ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ
У извјештајној школској години настава за
ученике основних школа настава је орзанизована је и
реализована
по новом Закону о основном
образовању и васпитању тако што је за ученике у
основном образовању настава организована по
тријадама. По овом принципу за ученике од I до III
разреда организована је разредна настава (прва
тријада), за ученике од IV до
VI разреда
организована је разредна и предметна настава
(друга тријада) а за ученике од VII до IX разреда
предметна настава (трећа тријада).
У табеларном прегледу успјеха ученика
основних школа дати су подаци о успјеху ученика по
тријадама, напомињемо да ту нису дати подаци о
успјеху за све ученике I разреда основне школе, јер
се ови ученици не оцјењују, само један број ученика
првих
резреда
који
су
се
налазили
у
експерименталним одјељењима су оцјењивани и
исказан је њихов успјех.
Просјечнo остварена оцјена за ученике
основних школа износи 4,26. Ученици прве тријаде
остварили су просјечну оцјену 4,51, ученици друге
тријаде остварили су просјечну оцјену од 4,25, док
су ученици треће тијаде остварили просјечну оцјену
од 4,01.Такође је видљиво да су у свим школама
ученици прве и друге тријаде остварили просјечну
оцјену изнад 4 док су ученици из треће тријаде
остварили просјечну оцјен нешто изнад 4 и она
износи 4,01. У свим школама остварена је просјечна
оцјена око 4 (у основној школи «Црквина» та оцјена
је нешто испод 4 и износи 3,8) и то за ученике из
треће тријаде.
Из табелерног прегледа успјеха ученика
основних школа видљиво је да је у свим школама
остварена 100% пролазност ученика док је један
број ученика остао неоцјењен у нижим разредима то
су ученици првих разреда који се не оцјењују а само

ШАМАЦ

I - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

у О.Ш. «Шамац» четири ученика виших разреда
нису оцјењена.
Из истог табеларног прегледа успјеха ученика
основних школа видљиво је да је у свим основним
школама остварена приближна просјечна просјечна
оцјена. Најнижа просјечно остварена оцјена за
ученике из прве тријаде основне школе остварана је
у Основној школи «Шамац» и износи 4,4 док је
навиша просјечна оцјена у за ове ученике остварена
у Основној школи «Горња Слатина» и износи 4,63.
Најниже остварена просјечна оцјена за
ученике из друге тријаде остварена је у Основној
школи «Обудовац» и износи 4,16 док је највиша
просјечна оцјена од 4,34 остварена у Основној
школи «Горња Слатина».
Најниже остварена просјечна оцјена за
ученике из треће тријаде остварена је у основној
школи «Црквина» и износи 3,8 док је највиша
просјечна оцјена од 4,15 остварена у основној
школи «Обудовац».
Из табеларног прегледа успјеха ученика
основних школа види се блажи пад просјечно
остварене оцјене по тријадама.
Да би лакше оцијенили напредак или пад
успјеха ученика у овој школској години у односу на
претходне
школске
године,даћемо неколико
упоредних показатеља који се односе на проценат
пролазности ученика и остварену просјечну оцјену

ЦРКВИНА

Због смањеног интересовања за наставак
школовања у школама трећег степена могло би доћи
до постепеног гашења ове школе а што би
представљало проблем у наредном периоду везано за
вишак наставног особља који раде у овој школи. У
извјештајној години само 38 ученика похађало је
наставу у школама трећег степена.
Број ученика у школи у задњих година
драстично опада тако да је Средња школа «Никола
Тесла» у школској 2008/2009.години имала само 412
ученика.
У наредном периоду акценат би требало
ставити на: завршетак започетих радова на доградњи
фискултурне сале и њеном опремању, замјени крова
изнад радионица, прикључењу објекта школе на
канализациону
мрежу,опремање
школе
противпожарном опремом те замјени котла за
централно гријање како би загријавање школе
прешло са скупог лож уља на угаљ. Неопходно би
било у наредном периоду ријешити имовинско
правне односе везане за имовину која припада
школи.
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У средњој школи у извјештајној
години,остварена је просјечна оцјена од 3,48.
Ученици средње школе III степена
остварили су просјечну оцјенау од 3,27
Ученици средње школе IV степене
остварили су просјечну оцјену 3,85 ученици
гимназије, док су ученици економске школе
остварили просјечну оцјену од 3,22.

92,4

100,00
100,00

II – 1 УСПЈЕХ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ

95,0

4,20
4,12

II - СРЕДЊА ШКОЛА

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

100,00
100,00

I – 3 ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
Запажене резултате ученици наших школа
пoстигли су на такмичењима у знању, ликовном
стваралаштву, музици и спорту, гдје су остварени
веома добри резултати на свим нивоима такмичења.

ГИМНАЗИЈА

4,20
4,18

I – 2 ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Из табеларног прилога такође је видљиво да сви
ученици прве и друге тријаде имају примјерно
владање,док 17 ученика треће тријаде имају смањено
владање ( 13 ученика врло добро, 1 ученик добро и 3
лоше) Смањено владање имају само ученици
основне школе «Шамац» и «Црквина». Изречено је и
8 дисциплинских мјера, све изречене дисциплинске
мјере изречене су у основној школи «Црквина» ( 4
укора одјељењског вијећа, 1 укор директора и 3
строги укор наставничког вијећа)

ПРЕГЛЕД ПРОЦЕНТА ПРОЛАЗНОСТИ И
ОТВАРЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ

ЕКОНОМИЈА,ПРАВО
И АДМИНИСТРАЦ.

100,00
100,00

Из табеларног прегледа датих података
видљиво је да је у наведеним школским годинaмa у
готово свим школама остварена 100% пролазност
ученика,изузев у Основној школи «Шамац» гдје
проценат пролазности школске 2006/2007.године
незнатно нижи и износио је 99,85% а у школској
2007/2008 години 99,69% а у школској 2008/2009
износи 99,13%.У свим основним школама остварена
је приближна просјечна оцјена и она из године у
годину незнатно расте или опада.
Треба истаћи да је у основној школи
«Шамац» образовно - васпитни рад унапријеђен
радом у Учионици у природи гдје се настава изводи
у јесењем и прољетном циклусу, а што се показало
веома ефикасним.
Добром успјеху ученика допринијело је и
организовање допунске и додатне настава која је
извођена према задужењима просветних радника и
по распореду утврђеном на почетку школске године.
У овој школској години,15 ученика, из четрири
основне школе,за постигнут изузетан успјех током
свог школовања у основној школи, добило је Вукове
дипломе.

Из табелерног прегледа успјеха ученика
средње школе види се незнатан пад или раст
просјечне оцјене по разредима. Највиша просјечна
оцјена од 3,92
остварена је у четвртом разреду гимназије.док је
најнижа просјечна оцјена од 2,94 остварена у првом
разреду у подручју рада Машинство и обрада
метала.
Као што пада просјечно остварана оцјена
по тријадама код ученика основних школа тако
се осјети и пад те оцјене код преласка ученика
из основне у
средњу школу,што је сигурно
условљено потребом за одређеним периодом
прилагођавања новом начину рада.

МАШИНСТВО И
ОБРАДА МЕТАЛА

Г.СЛАТИНА
ОБУДОВАЦ
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Из датог табеларног прегледа упоредних
показатеља видљиво је да је у школској 2007/2008.
години остварена 100% пролазност ученика у
гимназији и подручју рада-Машинство и обрада
метала.

У школској 2008/2009. години 9 ученика или 2,2%
није с успјехом завршило школску годину и то: 3
ученикa првог, 5 ученика другог и 1 ученик трећег
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разреда, од чега су 2 ученици гимнезије и 7 ученици
економске школе.
Средња школа «Никола Тесла» у овој школској
години имала је три ученика носиоца Вукове
дипломе – Вуковца и 14 ученика који су свим
разредима на крају школске године имали одличан
успјех и матурирали су са одличним успјехом а нису
носиоци Вукове дипломе.
II – 2 ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Владање
ученика
и
даље
је
незадовољавајуће,поред великог броја изостанака
(чак 14.708 од чега 2.665 неоправданих),изречено
је 147 васпитно дисциплинска мјера и то: 65
укора
одјељенског
старјешине,35
укора
одјељенског вијећа и 47 укора директора , 65
ученика има оцјену из владања добар, 35
задовољава а 47 ученика има оцјену лоше,док 265
ученика или 64,32% имају примјерно владање .
II – 3 ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
Запажене резултате постигли су ученици ове
школе у такмичењима из знања и спорта гдје су
забиљежили запажене резултате на Рагионалном и
републичком нивоу. Значајно је напоменути и да су
три ученика ове школе учествовала у раду у
Истраживачкој станици Петница у Ваљеву.
ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА:
Да би стање у предшколском, основном
и средњем образовању било на још вишем
нивоу неопходно је наставити са континуираним
улагањем у опремање и кадровско јачање ових
установа.
Иако су у извјештајној школској години
постигнути добри резултати у успјеху ученика исти
би могли бити још бољи уколико би се ријешила
нека битна питања која директно утичу на успјех
ученика при чему посебно мислимо на:
1. опремање свих школа новим и савременим
училима–наставним средствима и неопходном
опремом,
2. опремање фискултурних сала у свим школама
потребном опремом и справама за квалитетно
извођење наставе физичког васпитања,
3. Кроз стипендирање студената обезбједити
адекватан наставни кадар у свим школама и на тај
начин избјечи довођење наставног кадра са
подручја других општине
4. остварити већу сарадњу између школа и
родитеља у циљу смањења броја изостанака и
изречених васпитно дисциплинских мјера.
Обрађивач:Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
Начелник Одјељења
Милан Симић
ПРЕДЛАГАЧ:НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник
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Начелник општине Шамац,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и
118/05),сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05
и
9/07),Меморандума
о

разумијевању између општине Шамац, Развојног
програма уједињених нација и Швицарске Агенције
за развој и сарадњу,те одредбама Одлуке о
покретању процеса израде Интегрисане стратегије
локалног развоја број („Службени гласник општине
Шамац“,бр.12/19),д о н о с и

ОДЛУКУ
о именовању чланова Општинског
развојног тима
I
Именују се чланови Општинског развојног
тима(ОРТ-а),као оперативног и координационог
тијела,а које ће бити задужено за вођење процеса
израде интегрисане стратегије развија, и то:
1. Предраг Маринковић – члан
2. Велимир Маслић – координатор ОРТ –а
3. Крста Бајкановић – члан
4. Младен Аџић – члан
5. Славица Гаврић – члан
6. Мара Лазић – члан
7. Велимир Андрић – члан
8. Рајко Курешевић – члан
9. Каролина Пупчевић – члан
10. Сулејман Церибашић – члан
11. Никола Перић – члан
12. Дајана Ђурић – члан
13. Александар Стокић – члан
14. Данислав Нишић – члан
II
У свом раду чланови ОРТ –а имају сљедеће улоге
и одговорности:
- идентификовање и укључивање локалних
актера, анализа стања и дефинисање стратешке
платформе,
- координирање рада секторских радних група
при изради секторских развојних планова,
- израда плана имплементације општинске
развојне стратегије,
- израда индикативних секторских финансијских
планова и генералног финансијског плана,
- израда плана развоја организационих
капацитета
и
људских
потенцијала
за
имплементацију стратегије,
- израда социјално – економске анализе,
презентација нацрта социјално – економске анализе,
- организује и подстиче партиципаторне процесе,
стратегије развоја и развојних циљева у оквиру
партнерске групе за развој,
- предлаже,а начелник одобрава,одабир три члана
општинског развојног тима који ће координирати
рад секторских радних група, и то:
а. План локалног економског развоја
б. План друштвеног развоја
в. План заштите унапређења животне средине
- успоставља секторске радне групе,
- осигурава учешће релевантних стручњака из
датих области – сектора,
- координира радом секторских радних група,
- координира радом израде SWOT анализе у
датим секторима и секторско фокусирање,
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- дефинише секторске оперативне циљеве,
- припрема пројектне идеје, утврђује приоритете у
датом сектору,
- дефинише индикаторе за праћење, остваривање
и имплементацију датих секторских планова,
осигурава
континуирано
међусобно
усклађивање приоритета секторских развојних
планова,
- припрема план имплементације општинске
развојне стратегије на основу секторских развојних
планова,
- израђује план развоја организационих људских
капацитета за имплементацију стратегије,
- презентује нацрт стратегије локално економског
развоја.
III
Координатор ОРТ–а директно је одговоран
начелнику општине за све активности и резултате у
процесу израде интегрисане стратегије развоја
општине Шамац,а обавезан је извјештавати
начелника општине о свим кључним фазама процеса
израде
стратегије(идентификује
социјално
економске актере,дефинисање развојне визије и
циљева, израда секторских планова и оперативног
дијела стратегије, финализација нацрта стратегије).
IV
Састанцима
општинског
развојног
тима
предсједава координатор који је директно
одговоран за рад ОРТ –а, и исти:
- осигурава координацију и комуникацију ОРТ–а
са начелником општине,одјељењима и службама,
- осигурава укључивање, координацију и
комуникацију ОРТ–а са Мјесним заједницама,
пословним субјектима, невладиним сектором идр.,
- осигурава координацију и комуникацију са
тимом
ИЛДП–а
и
вањским
стручњацима
ангажованим у процесу планирања,
- осигурава комуникацију са медијима и
упознавање шире јавности у процесу планирања.
V
Процес израде стратегије траје најмање 12 мјесеци,
а по потреби може бити продужен.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-194 /09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15.10.2009.год.
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ
223. ОДЛУКА о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине
Шамац
224. ОДЛУКА о заштити пољопривредних имања и пољских путева на подручју општине
Шамац
225. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених
општинских функција
226. ОДЛУКА о одређивању простора за одржавање јавних скупова
227. ОДЛУКА о допуни Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне установе
Центар за социјални рад у Шамцу
228. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
229. ОДЛУКА о давању сагласности за измјену и допуну изведбене техничке документацијепројекта „Реконструкција и доградња фискултурне сале у Средњој школи „Никола Тесла“
у Шамцу
230. Одлука о губитку статуса некретнине у општој употреби
231. ОДЛУКА
232. ОДЛУКА о избору чланова сталних радних тијела
233. ОДЛУКА о измјени Одлуке о именовању вршилаца дужности чланова управног одбора
Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
234. Закључак о прихватању Информације о стању јавног реда и мира и криминалитета на
подручју општине Шамац у периоду од 1-1—30. 9. 2009. године
- Информација о стању јавног реда и мира и криминалитета на подручју општине Шамац
у периоду од 1-1—30. 9. 2009. године
235. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности саобраћаја на подручју општине
Шамац за период 1.1.-30.9.2009.године са упоредним показатељима за исти период
2008.године
236. Закључак о прихватању Информације о стању малољетничке делинкенције на подручју
општине Шамац
- Информација о стању малољетничке делинкенције на подручју општине Шамац
237. Закључак о прихватању Информације о стању јавне употребе српског језика и ћириличног
писма на подручју општине Шамац
- Информација о стању јавне употребе српског језика и ћириличног писма на подручју
општине Шамац
238. Закључак о прихватању Информације о раду и стању предшколског,основног и средњег
образовања и успјеху ученика на крају школске 2008/2009 године
- Информација о раду и стању предшколског,основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2008/2009 године

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
239. ОДЛУКА о именовању чланова Општинског развојног тима
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