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На основу члана 30.алинеја 11.Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05)и члана 35.тачка
11) Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац", бр.4/05 и 9/07),Скупштина
општине
Шамац,на
Деветнаестој
редовној
сједници одржаној 30.јула 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И ПРОЦЕДУРАМА У
ПОСТУПКУ ПРИБАВЉАЊА И
РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови,поступак и
овлашћења органа
општине Шамац(у даљем
тексту: Општина)у погледу
прибављања и
располагања имовином општине Шамац.
Имовину општине Шамац,у смислу ове Одлуке,
чине непокретности,покретне ствари и права,у
складу са законом.
Члан 2.
Под непокретном имовином општине Шамац,у
смислу ове Одлуке,сматрају се непокретностиземљиште,зграде и други грађевински објекти на
којима је у јавној евиденцији непокретности
уписано право располагања, управљања или
коришћења у корист општине Шамац,њених
правних предника или њених органа као и
имовина која је по основу закона или другог
прописа, правног посла,наслеђивања,или одлуком
надлежног органа стечена у корист општине
Шамац, неукњижене непокретности на којима
Општина несумњиво полаже право располагања
и/или управљања, као и општенародна имовина.
Под покретном имовином општине Шамац,у
смислу ове Одлуке,подразумијевају се покретне
ствари које су у пословним књигама органа
Општине евидентиране као основна средства или
ситан инвентар.
Члан 3.
Под прибављањем имовине Општине,у смислу
ове Одлуке,подразумијева се куповина,пренос у
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корист Општине, прибављање на основу
уговора о заједничкој изградњи, уговора о
диоби,поклону, одрицању у корист Општине и
други законити начини стицања имовине.
Под располагањем имовином,у смислу ове
Одлуке, подразумијева се продаја,замјена,
пренос, уступање са накнадом или без накнаде,
послуга,издавање у закуп,давање на коришћење
и други законити начини располагања
имовином.
Члан 4.
О прибављању и располагању имовином
Општине, у складу са законом,овом Одлуком и
другим прописима,надлежни орган доноси
одговарајућу одлуку.
На основу одлуке из става 1.овог члана,
начелник општине закључује уговор,у складу
са законом,овом Одлуком и другим прописима.
II - ОВЛАШЋЕЊА
Члан 5.
О прибављању и располагању непокретном
имовином одлучује Скупштина општине,у
складу са законом,ако овом Одлуком није
другачије регулисано.
Члан 6.
У случајевима прибављања непокретности уз
накнаду,када
је
у
питању
општи
интерес,уговором из члана 4.став 2.ове
Одлуке,може се предвидјети обавеза да
Општина сноси трошкове нотарске обраде
уговора и пореза на промет непокретности.
Одредба из става 1.овог члана односи се и на
стицање непокретности путем поклона,ако
поклонодавац тако условљава закључење
уговора.
У случајевима стицања непокретности на
основу изјаве власника о одрицању свога права
својине,Начелник општине може одобрити да
Општина на терет буџета сноси трошкове
нотарске обраде исправе и друге зависне
трошкове преноса својине у корист Општине.
Општине
ће
о
стицању
Начелник
непокретности на основу изјаве власника о
одрицању свог права својине(поклони) једном
годишње информисати Скупштину општине
Шамац.
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Члан 7.
Начелник општине одлучује о прихватању
непокретне имовине коју Општина стиче по
основу поклона или другог бестеретног
уступања,у складу са законом и овом Одлуком.
Прије прихватања имовине из става 1.овог
члана провјериће се да ли је предметна
непокретност оптерећена хипотеком или другим
обезбјеђењима за испуњење обавеза власника,
односно да ли је предмет судског, управног или
другог поступка.
Не може се прихватити непокретност у имовину
Општине уколико се на основу доказа утврди
да њен власник таквим располагањем жели да
евентуално осујети потраживања трећих лица или
евентуално оштети трећа лица која би имала или
имају одређена права на тој имовини,а таквим
располагањем би иста права изгубила.
Члан 8.
Начелник општине надлежан је за издавање
пословних простора у закуп,у складу са законом и
овом Одлуком.
О давању пословних простора на коришћење,без
накнаде,одлучује Скупштина општине,у складу са
законом и овом Одлуком.
Члан 9.
О прибављању и располагању покретном
имовином одлучује Начелник општине,у складу са
законом и овом Одлуком.
Изузетно од става 1.овог члана,уколико вриједност
покретне ствари,према релевантној процјени,
прелази износ од 10.000,00 КМ,одлуку о
располагању таквом имовином доноси Скупштина
општине.
Члан 10.
У случају проналаска покретне ствари која није
евидентирана у пословним књигама органа
Општине,а на основу ваљаних доказа или према
околностима проналаска такве ствари може се
основано закључити да представља имовину
Општине,о уносу у имовину Општине и о
располагању
таквом
имовином
одлучује
Начелник општине,у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 11.
О преносу права својине или давања у послугу
покретне ствари на државне органе,организације
и установе у државној својини,без накнаде,
одлучује Начелник општине,у складу са законом
и другим прописима,а према релевантним
околностима, процјењујући оправданост таквог
преноса,уз ограничење из члана 9.став 2.ове
Одлуке.
III-ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Издавање у закуп пословних простора
Члан 12.
Пословне
зграде,дијелови
зграда,односно
пословних просторија(у даљем тексту:пословни

простор)у својини Општине,односно државној
својини на којима је Општина носилац права
располагања,могу се давати у закуп,на
одређено вријеме.
Тачан опис локације и површине пословног
простора који се даје у закуп одређује се у
поступку издавања у закуп.
Пословни простор из става 1.овог члана
члана даје се у закуп непосредном погодбом.
Висину закупнине утврђује Скупштина
општине, најкасније до 31.марта текуће године.
Ажурирани списак слободних пословних
простора за издавање у закуп објављује се на
огласној
табли
општине
и
интернет
презентацији Општине,са тачним описом
локације и површине пословног простора.
Члан 13.
Заинтересовани понуђач доставља понуду за
закуп пословног простора из члана 12.ове
Одлуке, непосредном погодбом,која обавезно
садржи:
- локацију и површину пословног простора,
- намјену коришћења пословног простора за
вријеме трајања закупа(врста дјелатности),
- вријеме трајања закупа,
- рок и начин плаћања закупнине,
- име и презиме,адреса и ЈМБ,односно пун
назив, сједиште, адреса и ЈИБ понуђача,
- доказ о уплати предујма у висини од 10%
тромјесечног износа закупнине,као доказа о
озбиљности понуде,који општина трајно
задржава ако понуђач не закључи уговор о
закупу најкасније у року од 15 дана по позиву
општине,
- остале посебне услове који су специфични
за одређени простор по диспозицији понуђача.
Понуда из става 1.овог члана доставља се
Одјељењу за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Члан 14.
Права,обавезе и одговорности закупца и
Општине-закуподавца,престанак закупа и
друга питања која се односе на закуп
пословног простора,регулисаће се уговором о
закупу,у складу са законом.
Уговор о закупу у име Општине као
закуподавца закључује начелник општине.
2. Давање на коришћење пословних
простора
Члан 15.
Пословни простор може се дати на
коришћење, без обавезе плаћања накнаде за
коришћење (закупнине),и то:
1. удружењима грађана од јавног интереса за
Општину,
2. другим удружењима чији циљеви и сврха
оснивања имају посебан значај за Општину,
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Књига регистра садржи регистарске листове
повезане у књизи по дужој страни,по 100 листова.
Ако регистар има више књига,оне се
нумеришу од један па надаље,с тим да први
број листа у наредној књизи слиједи иза
последњег броја листа у претходној књизи.
Члан 23.
Уз регистар се за сваког закупца,односно
корисника образује досије(збирка исправа)у који
Члан 16.
се
улаже документација на основу које је
Пословни простор даје на коришћење,без
извршен
упис,као и друге помоћне књиге и
накнаде, Скупштина општине својом одлуком.
евиденције.
Одлуком из става 1.овог члана могу се утврдити
Члан 24.
одређене неновчане обавезе за корисника
Регистар,помоћне
књиге и евиденције се воде
пословног простора(санација просторија,уређење
ажурно
и
на
начин
који је погодан за
и др.).
електронску
обраду
података.
Члан 17.
Члан 25.
Пословни простор даје се на коришћење,на
Подаци унесени у регистар не смију се
одређено вријеме,а најдуже четири године,са
брисати,нити
преправљати.
могућношћу продужавања коришћења.
Евентуално настале грешке се прецртавају
Члан 18.
црвеном оловком.
На основу одлуке о давању пословног простора
Члан 26.
на коришћење,начелник општине закључује са
Регистар ће представљати основу за успоставу
корисником простора уговор о регулисању
јединствене базе података закупаца и корисника
међусобних права и обавеза између Општине
пословних простора на подручју општине
(даваоца пословног простора на коришћење) и
Шамац.
корисника пословног простора.
VI-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
IV - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Одјељење
за
просторно
уређење и стамбеноЧлан 19.
комуналне
послове
дужно
је сачинити регистар
О коришћењу овлашћења утврђених овом
Одлуком, Начелник општине најмање једном пословних простора и објавити слободне
просторе за издавање у закуп,у складу са
годишње Скупштини општине подноси извјештај.
одредбама ове Одлуке,у року од 90 дана од
V. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 20.
Члан 28.
Регистар пословних простора,закупаца и
Уговори о закупу или коришћењу пословних
корисника пословних простора води и у њега
простора закључени до дана ступања на снагу
врши упис Одјељење за просторно уређење и
ове Одлуке остају на снази до њиховог
стамбено-комуналне послове(у даљем тексту:
престанка,у складу са законом.
регистарски орган).
Члан 29.
У регистар из става 1.овог члана се уносе подаци
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
из уговора о закупу,односно коришћењу пословног
дана објављивања у "Службеном гласнику
простора,као и други подаци у складу са законом.
општине Шамац".
Члан 21.
Број:07-022-206/10 Предсједник Скупштине
Регистар је јавна књига.
30.јул
2010.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Подаци уписани у регистру су јавни и свако их
Шамац
може разгледати,преписивати и захтијевати да му
142
се изда извод из регистра.
На
основу члана 2.и 3.Закона о комуналним
Члан 22.
дјелатностима(''Службени
гласник Републлике
Регистар се води у облику тврдо укоричене
Српске'',бр.11/95 и 51/02),члана 30.Закона о
књиге формата „А-4“ на чијој се вањској
локалној
самоуправи(»Службени
гласник
насловној страни уписује назив регистра,назив
Републике Српске»,бр.101/04,42/05 и 118/05),
регистарског органа и број књиге регистра.
сагласно члану 35.и члану 60.Статута општине
На унутрашњој насловној страни књиге овјерава
Шамац(«Службени
гласник општине Шамац»,
се број регистарских листова и означава датум
бр.4/05
и
9/07)Скупштина
општине Шамац на
овјере која се потврђује печатом регистарског
Деветнаестој редовној сједници одржаној дана
органа и потписом овлашћеног службеног лица
30. јула 2010. године,донијела је
тог органа.
3. државним и Републичким органима и
организацијама,
4. јавним предузећима,установама и другим
организацијама чији је оснивач Општина или у
којима је Општина власник већинског удјела,
5. историјски заснованој цркви или вјерској
заједници,
6. другом правном лицу.
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ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним дјелатностима
(«Службени гласник општине Шамац», бр.8/07,
1/08,3/09,12/09 и 16/09,10/10 и 15/10),у члану 110в.
став 3. ријечи «60 децибела мјерено на ободу
љетне баште» мијењају се ријечима: «70 dBA
дању(од 0600-2200 часова), односно 60 dBA ноћу(од
2200-0600 часова) мјерено уређајем за мјерење буке
на висини од 1,7 m од нивоа терена и на
удаљености од најмање 3 m од обода љетне баште.»
Члан 2.
У Глави IX. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉУ, у
члану 129. на крају текста додају се ријечи: «,као и
начин освјетљавања јавних површина,као дјелатност
заједничке комуналне потрошње.»
У члану 129.додаје се нови став 2. који гласи:
Објекти и инсталације јавне расвјете из става
1.овог члана чине имовину Општине»
Члан 3.
Иза члана 129.додају се нови чланови 129а.,129б.,
129в., 129г., 129д., 129ђ., 129е., 129ж., 129з.,129и. и
129ј.који гласе:
«Члан 129а.
Изградња и реконструкција објеката и
инсталације јавне расвјете врши се по
програмима заједничке комуналне потрошње
на подручју општине Шамац и у складу са
прописима из области просторног уређења.
Код изградње и реконструкције објеката и
инсталација јавне расвјете морају се испунити
минимални
свјетлотехнички
услови
за
освјетљавање јавних површина, освјетљавање
споменика културе и спомен обиљежја.
Приликом
израде
Годишњег
програма
заједничке комуналне потрошње Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове прибавља приједлоге савјета мјесних
заједница у погледу планирања изградње,
реконструкције и одржавања јавне расвјете на
мјесном подручју.
Савјети мјесних заједница дужни су одржати
збор грађана у вези питања из става 3.овог члана.
Члан 129б.
О изградњи и реконструкцији објеката и
инсталација јавне расвјете стара се овлашћено
јавно предузеће или привредно друштво.
Јавном
предузећу
обављање
комуналне
дјелатности из става 1.овог члана,повјерава се
оснивачким актом,а привредном друштву
повјерава се уговором којим се регулишу
међусобна права и обавезе у обављању тих
дјелатности.

Избор привредног друштва за обављање
комуналне
дјелатности
изградње
и
реконструкције објеката и инсталација јавне
расвјете, врши се на основу прописа о јавним
набавкама.
Члан 129в.
Средства за изградњу и реконструкцију јавне
расвјете обезбјеђују се из:
- комуналне накнаде за јавну расвјету,
- средстава буџета општине,
- средстава других нивоа власти(помоћ),
- средстава прикупљених добровољним
прилозима грађана у мјесној заједници,
- самодоприноса,
- других извора,у складу са законом.
Члан 129г.
Под одржавањем објеката и инсталација
јавне расвјете сматра се редовна замјена
свијетлећих
тијела,редовно
чишћење,
бојење и прање стубова и свијетлећих
тијела,као и радови на другим уређајима и
инсталацијама објеката јавне расвјете.
Члан 129д.
Одржавање објеката и инсталација јавне
расвјете обавља:
- привредно друштво које врши
дистрибуцију
електричне
енергије
на
територији општине Шамац,на основу
закљученог
уговора
са
Општином,
непосредном погодбом, или
- јавно предузеће у складу са оснивачким
актом,или
- привредно друштво или предузетник,на
основу
проведеног
поступка
избора
најповољнијег понуђача,на период од три
године.
Уговор о одржавању објеката и инсталација
јавне расвјете у име општине Шамац
закључује начелник општине.
Прије давања објеката и инсталација јавне
расвјете који нису у својини општине Шамац на
одржавање овлашћеном субјекту из става 1.
овог члана,обавезно се прибавља сагласност
њиховог власника.
Члан 129ђ.
Одржавање јавне расвјете обавља се
према годишњем програму.
Програм из става 1.овог члана доноси се у
оквиру програма заједничке комуналне
потрошње.
Програм из става 1. овог члана нарочито
садржи:преглед послова одржавања и
укупне вриједности програмских послова
као и утрошак електричне енергије.
Начелник
општине
може
наложити
уговорном партнеру/страни која се стара о
изградњи и реконструкцији,односно о
одржавању објеката и инсталација јавне
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расвјете,да у одређеном обиму и редослиједу,
програма
заједничке
комуналне
мимо
потрошње,изврше одређене хитне/ванредне
радове ради оспособљавања објеката и
инсталација јавне расвјете.
Члан 129е.
Мјерење утрошка електричне енергије за
јавну расвјету врши се путем мјерних уређаја,а
обрачун на основу очитаног стања на овим
инструментима.
У случају када мјерни инструменти нису
уграђени обрачун утрошка електричне енергије
за јавну расвјету врши се према инсталисаној
снази,времену горења и цијени електричне
енергије.
Члан 129ж.
За утрошак електричне енергије у систему јавне
расвјете плаћа се комунална накнада за јавну
расвјету.
Обвезници комуналне накнаде за јавну расвјету
су грађани-породична домаћинства, правна лица
и лица која обављају самосталну занатскопредузетничку дјелатност(предузетници),а који
нису обвезници комуналне накнаде у складу са
Одлуком о комуналној накнади(«Службени
гласник општине Шамац», бр.4/10).
Комунална накнада плаћа се у годишњем
износу,у складу са Законом о комуналним
дјелатностима и годишњим програмом заједничке
комуналне потрошње.
Комунална накнада за јавну расвјету плаћа се у
два дијела:
- први дио најкасније до 31.марта текуће године
- други дио до 30.јуна текуће буџетске године.
Ако за текућу годину није донесен годишњи
програм заједничке комуналне потрошње,
одлуку о утврђивању комуналне накнаде за
јавну расвјету за текућу годину доноси
Скупштина општине,на приједлог начелника
општине, најкасније до 31.марта текуће године.
Члан 129з.
Средства прикупљена наплатом комуналне
накнаде за јавну расвјету користе се,у складу са
Годишњим програмом заједничке комуналне
потрошње, за:
- плаћање утрошка електричне енергије за
јавну расвјету,
- изградњу и реконструкцију јавне расвјете,
- одржавање јавне расвјете.
Члан 129и.
Ослобођени су од плаћања комуналне накнаде за
јавну расвјету у складу са овом Одлуком:
1. корисници сталне новчане помоћи из
категорије социјално угроженог становништва
(према евиденцији Центра за социјални рад) и
2. правна лица чији је оснивач општина Шамац
или Република.

Члан 129ј.
О обвезницима комуналне накнаде за јавну
расвјету води се евиденција.
Евиденцију из става 1.овог члана води и
ажурира Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове:
1. издаје рјешења о обавези плаћања
комуналне накнаде за јавну расвјету
2. води ажурирану евиденцију о обвезницима
комуналне накнаде за јавну расвјету
3. прати стање редовног плаћања комуналне
накнаде за јавну расвјету и предузима мјере,у
складу са законом,ради обезбјеђења плаћања
наведене комуналне накнаде
4. врши друге послове који се односе на
плаћање комуналне накнаде за јавну расвјету.«
Члан 4.
Члан 130.мијења се и гласи:
«Члан 130.
Јавна расвјета мора се редовно одржавати у
стању функционалне исправности(прати,бојити,
мијењати уништене или оштећене дијелове,
сијалице и сл.).
О стању функционисања и одржавања јавне
расвјете стара се Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,у
сарадњи са савјетима мјесних заједница.»
Члан 5.
У члану 131.мијења се став 1.и измијењен гласи:
времена
укључивања и
«Распоред
искључивања
јавне расвјете
одређује
начелник општине својим актом.»
У члану 131.мијења се став 3.и измијењен гласи:
«У случају појаве неплаћања комуналне
накнаде за јавну расвјету у већем обиму за
одређени период,или у случају потребе
штедње електричне енергије или другим
ванредним околностима (виша сила и др.)
начелник општине може наредити искључење
јавне расвјете у одређеном насељу или увести
мјере појачање штедње (ограничавање броја
сати укључења јавне расвјете).»
Члан 6.
Члан 132. мијења се и измијењен гласи:
«Члан 132.
Забрањено је,без одобрења надлежног органа:
1. уклањање,рушење и на други начин
оштећивење или уништавање објеката и
инсталација јавне расвјете;
2. прикључивање потрошача на објекте и
инсталације јавне расвјете;
постављање
рекламних
паноа,
3.
причвршћивање објеката и ствари и
лијепљење плаката на објекте и инсталације
јавне расвјете.»
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у »Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-205/10
Предсједник Скупштине
30.јул 2010.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 15.Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске(„Службени гласник
Републике Српске“,бр.112/06),члана 9.Одлуке о
грађевинском
земљишту(„Службени
гласник
општине Шамац“,бр. 2/07,7/07,4/09 и 4/10),члана
4.Правилника о поступку јавног надметања за
продају грађевинског земљишта у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
14/07),сагласно одредбама члана 35.и 60. Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине
Шамац,на Деветнаестој редовној сједници
одржаној 30. јула 2010.године,донијела је

ОДЛУКУ
о стављању у промет неизграђеног
грађевинског земљишта
Члан 1.
Ставља се у промет путем јавног надметања за
продају следеће неизграђено
грађевинско
земљиште:
к.ч. број 1830/10 у површини од 1641
м2,уписане у ПЛ број 103, КО Горњи Хасић,а којој
у нарави и по старом премјеру одговара к.ч. 841
уписане у з.к. ул. 477 К.О. Горњи Хасић.
Члан 2.
За поступак провођења лицитације по овој
Одлуци задужује се Комисија именована од стране
Начелника општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022 -207/10
ПРЕДСЈЕДНИК
30.јул 2010.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,др.вет. медицине,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр.
101/04)и члана 35.и 60.Статута општине Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”, бр.4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац,на Деветнаестој
редовној сједници одржаној 30. јула 2010. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о престанку важења Одлуке о
грбу општине Шамац

Члан 1.
Одлука о грбу општине Шамац бр.01-02318/95(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.1/95), престаје да важи.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број:07-022-204/10
Предсједник Скупштине
30.јул 2010.године Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу чл.30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике
Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са
чланом 35.став 2.Закона о Уставном суду
Републике
Српске(“Службени
гласник
Републике Српске”,бр.54/05-Пречишћени текст),
чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07) и
чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине
Шамац",бр.10/09 и 9/10), Скупштина општине
Шамац,на Деветнаестој редовној сједници
одржаној 30. јула 2010. године,разматрајући
поднесак Уставног суда Републике Српске
бр.У-36/10 од 17.јуна 2010. године,а у вези
иницијативе Клуба Бошњака у Вијећу народа
Републике Српске за покретање поступка за
оцјењивање
уставности
и
законитости
одређених одредаба статута и одлука општина
и градова, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Шамац закључује да
је иницијатива Клуба Бошњака у Вијећу народа
Републике Српске за покретање поступка за
оцјењивање
уставности
и
законитости
одређених одредаба статута и одлука општина
и градова бр.03.2-5-12/10-3 од 31.5. 2010.
године са допуном бр.03.2-5-12/10-4 од 8. 6.
2010.године,неоснована и да не постоје
процесне претпоставке за покретање поступка
пред Уставним судом Републике Српске.
2. Скупштина општине Шамац прихвата,даје
сагласност и потврђује одговор на иницијативу
из тачке 1.овог Закључка који је упућен
Уставном суду Републике Српске од стране
предсједника и секретара Скупштине општине
Шамац бр.07-022-198/10 од 9.јула 2010. године,а
који у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
3. Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-211/10 Предсједник Скупштине
30. јул 2010.године Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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ПРИЛОГ
OДГОВОР
на иницијативу Клуба Бошњака у
Вијећу народа Републике Српске за
покретање поступка за оцјењивање
уставности и законитости одређених
одредаба статута и одлука општина и
градова
Клуб
Бошњака
у
Вијећу
народа
Републике Српске поднио је Уставном суду
РС иницијативу за за покретање поступка за
оцјењивање
уставности
и
законитости
одређених одредаба статута и одлука
општина и градова бр.03.2-5-12/10-3 од 31.5.
2010. године са допуном бр.03.2-5-12/10-4 од
8.
6.
2010.године.
У
претходном
поступку,Уставни суд је поднеском број У36/10 од 17.јуна 2010. године,а који је
запримљен у Скупштини општине Шамац
24.6.2010.године, затражио од Скупштине
општине Шамац да се изјасни на наводе из
поднесене иницијативе. Исто тако затражена
је достава „Службених гласника општине
Шамац“ у коме су објављени оспорени акти.
У поднесеној иницијативи Клуб бошњака
оспорава уставност и законитост следећих
одредби(оспорене одредбе су болдоване):
1. члан 7.став 3.и 6.и члан 10.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр. 4/05)
“Члан 7.
Општина Шамац има грб који је симбол Општине.
Симбол Општине Шамац је облика штита
плаве боје,који се у горњем дијелу завршава
бедемом куле у облику слова «Ш» на коме је
исписан назив oпштине Шамац.
Средњи дио симбола заузима црвени
равнокраки крст са четири полуге(«златне
греде») златножуте боје.
Полуге су на својим спољним странама у
односу на крст отворене.
На чеоним дијеловима полуга од облика слова
«Ш» стилозовани су следећи симболи:
- на првој полуги (лијево горе) клас пшенице,
- на другој полуги (десно горе) зупчаници,
- на трећој полуги (лијево доле) пловни објекат
који се огледа у води,
- на четвртој полуги(десно доле)отворена
књига.
Полуге око крста обликују четири
стилизована оцила.
У доњем дијелу симбола испод доњег крака
крста налази се стилизовано сидро.
Стилизовани симболи на полугама,четири
оцила,сидро као и рубни дио грба,обојени су

златножутом бојом.
Грб Општине се може употребљавати као њен
заштитни знак на меморандумима и другим
натписима Општине.
Употреба грба као симбола Општине
ближе се уређује Одлуком Скупштине
општине.“
„Члан 10.
Општина има славу.
Слава општине је Митровдан.
Слава Општине слави се на дан Светог
Великомученика Димитрија – 8. новембра.
Грађани општине–припадници других
вјероисповијести обиљежавају 8.новембар
као »Дан вјерских слобода«.“
- подносилац иницијатива сматра да
наведене одредбе Статута одређују дио
садржаја грба општине у коме су вјерски
симболи само једног народа(равнокраки
крст са стилизованим оцилима),а члан
10.Статута одређује да општина има славу
Митровдан(поред
празника
општине
15.април-Дан општине).
2. Одлука о грбу општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,бр.
1/95).
- Подносилац иницијативе сматра да је
одређивање
симбола-грба
општине
посебном одлуком,а не Статутом противно
јасној одредби члана 5.став 4. Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике
Српске“,бр.101/04,42/05
и
118/05)која не оставља могућност да се то
питање регулише посебном одлуком.
Подносилац иницијативе,на крају тврди да у
одговарајућим посебним одлукама општина
одређени садржаји грбова имају националне и
вјерске елементе само једног народа,односно
конфесије,што друга два народа доводи у
неравноправан и дискриминирајући положај,
обзиром да у наведеним општинама живе
и припадници друга два народа и других
вјера. Позива се при томе и на одредбе
члана 28.став 2.Устава РС који,између
осталог одређује, да су вјерске заједнице
једнаке пред законом.
На крају подносилац иницијативе тврди
да оспорене одредбе Статута и одлуке о
садржају и облику симбола,као и одредбе
о општинској слави,нису у складу са
одредбама члана1.став 4., члана 5. став
1.алинеја 2., члана 10., 28. и 108. Устава
Републике Српске,као и члана 5.Закона о
локалној самоуправи.

АД1. Сматрамо да је иницијатива
Клуба

Бошњака

у

Вијећу

народа
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Републике Српске за покретање поступка за
оцјењивање
уставности
и
законитости
одређених одредаба статута и одлука
општина и градова бр.03.2-5-12/10-3 од 31.5.
2010. године са допуном бр.03.2-5-12/10-4 од
8. 6. 2010.године,у дијелу који се односи на
одредбе члана 7.став 3. и 6. и члана 10.
Статута општине Шамац неоснована и да не
постоје процесне претпоставке за покретање
поступка из разлога што оспорене одредбе
нису неуставне и незаконите. Овај став
заснива се на следећим аргументима:
1.1. Симбол општине Шамац дефинисан је
и описан у одредбама члана 7. Статута
општине Шамац, а у складу са одредбама
члана
5.Закона
о
локалној
самоуправи(«Службени гласник Републике
Српске», 101/04,42/05 и 118/05),и њиме је,у
складу са наведеним одредбама Закона,
изражено историјско,културно и природно
наслеђе Општине Шамац.
Одредба става 3.члана 7.статута општине
Шамац која регулише да „Средњи дио
симбола заузима црвени равнокраки крст
са
четири
полуге(«златне
греде»)
златножуте боје“ није неуставна, нити
незаконита из разлога што појам равнокраког
крста није употребљен у вјерском,нити
националном одређењу, а то је и очигледно
јер је описан као „равнокраки крст“,а не
православни,католички и слично. Крст као
појам у овом случају коришћен је као термин
естетко-стилског карактера и нема везе са
вјерским,нити националним одређењем. То
се нарочито може закључити сагледавањем
одредби
члана
7.Статута
у
цијелости.Равнокраки крст као знак,а не
вјерски или национални симбол,има
средиште(тачка у којој се укрштају водоравна
и вертикална оса крста), и предност му је у
томе што се из те тачке може кренути на све
четири стране свијета, чиме се превладава
стање мировања. Кретање се не одвија у
кругу, гдје су тачка поласка и тачка доласка
(живот и смрт) једна те иста тачка, већ се из
одређене тачке може кренути у најмање
четири
правца,чиме
се
обезбјеђује
оријентација у кретању.У овом случају, дакле,
крст као знак представља просторне и
временске појмове васионе: четири стране
свијета и вријеме насупрот вјечности. Α
сналажење у времену и простору од огромног
је значаја и значења за човјека као биће.
Такође,али не и мање важно, крст на грбу(у
ствари укрштене водоравна и хоризонтална
полуга) у ствари је и носач сидра који се
налази у доњем дијелу грба и заједно чине
једну цјелину,што је и очигледно у визуелном

контакту.Црвена боја крста симболише
љубав међу људима у општем значењу,
распрострањена на све четири стране
свијета (исток,запад,сјевер,југ),као и по
хоризонталном и усправном кретању у
простору.
Дакле црвени равнокраки крст као дио
симбола(грба) општине Шамац ниуком
случају не представља симбол једног
народа,не вријеђа нити може вријеђати
националне,вјерске и друге осјећаје
одређених нација,вјера и слично. Напротив,
ријеч је о двије полуге укрштене водоравно
и усправно(четири стране свијета)које чине
саставни дио и завршавају се као носач
сидра у доњем дијелу грба.
1.2. Наводи подносиоца иницијативе
у вези оцила као вјерских симбола само
једног народа су потпуно неутемељени,јер
у основи стављају знак једнакости између
народа и вјере(народ = вјера),што са
здраворазумског,а
поготово
стручног
гледишта
није
могуће,нити
је
тачно.Одредбе става 6.члана 7. статута
гласе: „Полуге око крста обликују четири
стилизована
оцила“.Оцила
нису
слова.Оцила као симбол имају различита
значења
у
различитим
историјским
периодима и њихова симболика и значење
датирају далеко уназад у историју,која нема
везе
са
означавањем-идентификацијом
садашњих конститутивних народа у Републици
Српској и Босни и Херцеговини.Оцило(или
огњило,очило, жарило) је од памтивијека на
овим просторима гвоздена тј. челична алатка
за прављење варнице(ватре) ударцем о
камен. Кресањем кремена о оцило скакала
је варница која је служила за потпаљивање
ватре(огња).
Према томе,оцила на грбу општине Шамац
немају вјерски,нити национални карактер, а то
није нити наведено у опису грба у члану
7.Статута општине Шамац. Оцила,дакле,имају
искључиво историјско-културолошко значење.
1.3. Оспорене одредбе члана 10.Статута које
се односе на Славу општине Шамац нису
неуставне и незаконите,обзиром да је
Митровдан и народни,а не само вјерски
празник и обиљежава се у Шамцу у коме је и
сједиште јединице локалне самоуправе.А
одредбама става 4.члана 10.статута регулисано
је да „Грађани општине–припадници других
вјероисповијести
обиљежавају
8.
новембар као »Дан вјерских слобода«.“
Дакле, омогућено је припадницима свих
вјероисповијести
да
институционално,уз
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подршку локалне власти, обиљежавају један дан
као дан вјерских слобода .
АД2. Подносилац иницијативе оправдано
тврди да је одређивање симбола-грба општине
посебном одлуком,а не Статутом, противно јасној
одредби члана 5.став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 101/04, 42/05 и 118/05) која не оставља
могућност да се то питање регулише одлуком.
Ипак,Одлука о грбу општине Шамац донесена је
1995.године када није био на снази садашњи Закон
о локалној самоуправи, а та одлука је донесена по
другом правном основу.
Скупштина општине Шамац треба да стави ван
снаге Одлуку о грбу општине Шамац(„Службени
гласник општине Шамац“,бр. 1/95),обзиром да је
то питање регулисано Статутом. Наведена одлука
ставиће се ван снаге на следећој сједници
Скупштине општине Шамац која ће се одржати
30.јула 2010.године,о чему ће Уставни суд бити
обавијештен а одлука и достављена том суду.
- Тврдња подносица иницијативе да оспорене
одредбе Статута и одлуке о садржају и облику
симбола,као и одредбе о општинској слави,нису у
складу са одредбама члана1.став 4., члана 5. став
1.алинеја 2., члана 10.,28. и 108.Устава Републике
Српске,као и члана 5.Закона о локалној
самоуправи,није основана,осим у дијелу који се
односи на наведену Одлуку која ће се ставити ван
снаге.
На крају,сматрамо да оспорене одредбе Статута
општине Шамац нису неуставне и незаконите, те
да
члан
7.који
регулише
изглед
и
садржај(елементе) грба општине Шамац у
потпуности задовољава критеријуме који се
односе на равноправност грађана,национални и
сваки други идентитет,те да је њиме изражено
историјско,културно и природно наслеђе Општине
Шамац(штит плаве боје, који се у горњем
дијелу завршава бедемом куле у облику слова
«Ш» на коме је исписан назив oпштине
Шамац,средњи дио симбола заузима црвени
равнокраки крст са четири полуге(«златне
греде») златножуте боје које су на својим
спољним странама у односу на крст отворене,а на
чеоним дијеловима полуга од облика слова «Ш»
стилозовани су симболи:на првој полуги(лијево
горе)клас пшенице,на другој полуги(десно
горе)зупчаници,на
трећој
полуги(лијево
доле)пловни објекат који се огледа у води,на
четвртој
полуги
(десно
доле)
отворена
књига,полуге око крста обликују четири
стилизована оцила и у доњем дијелу симбола
испод доњег крака крста налази се стилизовано
сидро.Стилизовани симболи на полугама,четири

оцила, сидро као и рубни дио грба,обојени су
златножутом бојом).
Исто тако и одредба члана 10. Статута која
регулише обиљежавање славе општине,такође
садржи и одредбе о правима припадника
различитих различитих(став 4.)да обиљежавају
дан вјерских слобода.Дакле, сматрамо да у
грбу општине Шамац не постоје елементи који
доводе у неравноправан положај грађане
одређених
националности
или
вјероисповијести,напротив заступљени су
елементи општељудског цивилизацијског,
културолошког карактера,те да је наведена
иницијатива неоснована у потпуности и
предлаже Уставном суда да се у цијелости
одбије уколико се донесе рјешење о покретању
поступка за оцјену уставности и законитости.
ПРИЛОЗИ:
- «Службени гласници општине Шамац», бр.
1/95 и 4/05 у којима су објављени оспорени
акти
Број: 07-022-198/10
ПРЕДСЈЕДНИК
9. јул 2010.године
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,с.р.
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Митар Митровић,дипл.правник,с.р.
146
На основу чл.30.и 72.став 2.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 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине
Шамац",бр.10/09 и 9/10) и тачком 12.Програма
рада Скупштине општине Шамац за
2010.годину("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни
број
1/09),Скупштина
општине Шамац,на Деветнаестој редовној
сједници одржаној 30.јула 2010.године донијела
је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду општинских
инспекција за период 1.1.-30. 6. 2010.године
(урбанистичко-грађевинска,
саобраћајна,
пољопривредна,
здравствено-санитарна,
тржишна).
II

Страна 10-Понедјељак,2. август 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 16
Извјештај 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: 07-022-208/10
Предсједник Скупштине
30. јул 2010.године Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ОПШТИНСКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПЕРИОД
01.01.-30.06.2010. ГОДИНЕ
УВОД
Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста општинске административне службе Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'',број 9/05,2/06,10/06,9/07,10/07 и 6/08),утврђена је организација и
систематизација послова општинске административне службе у оквиру које је рад инспекцијских служби
организован кроз два одјељења: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности.
У оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности организован је рад:
- Здравствено санитарне инспекције,
- Пољопривредне инспекције,
- Тржишне инспекције.
У оквиру Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове организован је рад:
- Урбанистичко-грађевинске инспекције,
- Саобраћајне инспекције и
- Комуналне полиције.
Комунална полиција доставља посебан извјештај о раду и програм рада. Треба напоменути, да је рад
инспекцијских служби под ингеренцијом Републичке управе за инспекцијске послове, да су инспекције у свом
раду самосталне, те да о свом раду редовно подносе извјештаје (мјесечне, тромјесечне, шестомјесечне и
годишње) Републичкој управи за инспекцијске послове као и Начелнику Oпштине и Начелнику Oдјељења.
У наредном дијелу Извјештаја укратко ћемо се упознати са радом поменутих инспекција у периоду 01. 01.
2010.-30.06.2010.године.

ЗДРАВСТВЕНО САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА
Здравствено санитарна инспекција општине Шамац, поступајући у оквиру надлежности и овлаштења
прописаних Законом о инспекцијама у Републици Српској,других Закона и подзаконских аката којима је
уређена област надзора ове инспекције, у првих 6 мјесеци текуће године извршила је 170(стотину седамдесет )
контрола код привредних субјеката који подлијежу овом надзору.
Вршене су контроле над производњом и прометом животним намирницама, спречавању и сузбијању заразних
болести, хигијенским условима просторија , уређаја и опреме у којима се обављају ове дјелатности ,
здравственом стању лица која раде на пословима на којима могу угрозити здравље других људи ,контроли
хигијенске исправности воде из објеката који подлијежу санитарном надзору,примјени Закона о забрани
пушења дуванских производа на јавним мјестима и др.
Поред наведеног здравствено санитарни инспектор обављао је и друге задатке по налогу претпостављених као
што су:
- извршавање послова и задатака по налогу Републичке управе за инспекцијске послове Бања Лука.
- надзор над провођењем систематске дератизације
- рад на подручју општина Доњи Жабар и Пелагићево (један дан у седмици) сходно Споразуму између
локалних заједница.

Табела1. Преглед броја извршених контрола по областима са упоредним подацима за исти
период 2009.године.
ОБЛАСТ
НАДЗОРА

Угоститељска
дјелатност
Занатска дјелатност
Трговинска
дјелатност

УКУПАН БРОЈ КОНТРОЛА
Редовне
Контрола
Контрола без
контроле
рјешења
неправилн

УПРАВНИ
ПОСТУПАК

ПРЕКРШАЈН
И
ПОСТУПАК
2009
2010
пп+п
пп+пн
н

2009

2010

2009

2010

2008

2010

2008

2010

36

40

27

32

9

11

26

33

4+2

1+1

11

12

11

9

1

2

9

10

1+1

0+1

41

43

19

20

15

19

25

20

12+4

3+2
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Водоснадбијевање
Образовне установе
Захтјев странакаУКУПНО
ИНДЕКС

3
2
5
98

4
1
3
102
104,00

2
1

4
1
2
60
68
113,3

25

32
128,00

2
2
1
65

1
2
66
101,5

17+7

4+4
33,3

Од укупног броја извршених контрола 102 (стотинудвије) контроле су у редовном надзору и то: у области
надзора угоститељства 40 прегледа, гдје у 11 прегледа нису уочене неправилности, док су у 33 контроле
утврђени недостатци који су били основ за покретање управног поступка, у области надзора занатске
(производне и услужне) дјелатности 12 прегледа, од чега су 2 контроле без неправилности а у 10 је покренут
управни поступак доношењем рјешења којим су наложене прописима одређене мјере, у области промета
животних намирница и предмета опште употребе је извршено 43 прегледа, гдје су 19 прегледа без
неправилности а у 20 је покренут управни поступак.
У области водоснабдијевања извршене су 4 редовне контроле које се односе на преглед артершких бунара
код којих су за отклањање уочених неправилности донесена и извршена 4 рјешења о отклањању истих и 4
контроле поступања по рјешењу.
Даље у табели 1 дат је приказ броја контрола у образовним установама гдје је покренут управни поступак
доношењем рјешења о отклањању неправилности.
По налогу Инспектората-Главног републичког здравствено санитарног инспектора а који су се односили на
контролу присуства на тржишту одређених ''сумњивих'' животних намирница.вршене су ванредне контроле на
основу достављених 7 ових налога.
У управном рјешавању донесено је укупно 66 рјешења, 64 по службеној дужности и 2 по захтјеву странака
што указује на мање повећање утврђених одређених неправилности у пословању привредних субјеката у односу
на исти период 2009 године.
Број изречених прекршајних санкција је знатно смањен у односу на упоредни период а што указује на
повећан број извршених рјешења инспектора а од стране послодаваца.
У 32 извршене инспекцијске контроле нису уочене неправилности у пословању привредних субјеката.

Табела 2. Извјештај о уништавању здравствено неисправних животних намирница
ХРАНА
cc

Врста (група)

1

шећер

2

посластичарски
производи; кекси, шлаг,
ратлук,''рафаело
куглице'',Корнфлекс

3

Тјестенине

Количина
73 кг

14,63

8,75 кг

Разлог
неисправности

Земља поријекла

Произвођач

Субјекат контроле

без декларације,
без означеног
рока трајања

БиХ ,Р.Српска

СЗР''Коцкица''
Шамац

ТР''Немита-3''
Шамац;
ТР''Коцкица''Шамац

рок употребе;
без декларације

БиХ,Р.Србија и
Р.Хрватска;
Турска,Италија,Пољск
а,србија

''Бриж''Брчко,
''Штарк''Београд,''Кра
ш''Загреб,СЗТР''Ђуки
ћ-е''Бијељина,
''Фереро''Варшава,''сви
слион'' Таково

ТР''Пинк''Ново
Село ,Шамац;
ТР''Коцкица''Шама
ц;ТР''ВТ''Обудовац,
ДОО''Кодекс
Пром''Шамац

БиХ, Србија

''Леут''Прњавор,
''АдриаММ''
БањаЛука,''Фиделинка'
'Суботица

ТР''Рада'' ТишинаШамац,
ДОО''Кодекс
Пром''Шамац

рок употребе

4

Поврће; Воће,Кромпир
пире инстант

2,76 кг

рок употребе

БиХ;Турска, Србија

ТР''Рада'' Тишина''Ледо''Читлук,
Шамац;ТР''Вт''Обу
''МарбоПродукт''Беогр довацШамац,ДОО''Коде
ад
кспром''Шамац

5

Освј.газ.безалкох.пиће

19,78 литара

рок употребе

БиХ

''Спектардринк''Бијељ
ина ,ПР''Омега сокови''Шамац

ТР''Рада'' ТишинаШамац

6

Пиво

16,5 литара

рок употребе

БиХ и Р.Србија

''Тузланска пивара''
Тузла; ''Апатинска
пивара''Апатин

ТР''Рада'' ТишинаШамац; ТР''
Немита-5'' Шамац

7

Месо и сухомеснати
производи; изнутрице

4,86 кг

рок употребе;
без декларације

Р.Хрватска

''Лијановићи''

ТР''ВТ''ОбудовацШамац;ТР''Немита5''Шамац
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Зачини

2,490 кг

Укупно

рок употребе

Србија

2010.г

113,82 кг и
36,28 литара

2009.г

61,564 кг и
59,607 литара

''Алева''Н. Кнежевац

Индекс

ДОО''Кодекс
Пром''Шамац

123,87

У промету је затечена,стављена ван промета и уништена количина од 113,82 килограма и 36,28 литара,
здравствено неисправних животних намирница.У односу на исти период у 2009. години присуство неисправних
намирница у промету је повећан.

Табела 3.Извјештај о узорковању и исправности животних намирница и воде у производњи и
промету

ВРСТЕ НАМИРНИЦА

Млијеко и млијечни производи
Месо и месне прерађевине
Риба и производи
Уља, масти, маргарин и
мајонеза
Сладолед и сировине
Пекарски производи и
тјестенине
Посластичарски производи
Шећер
Готова јела
УКУПНО
2010
НАМИРНИЦА 2009
Вода централног водовода
Вода локалних водообјеката
Вода из школских водообјеката
УКУПНО
ВОДЕ

2010
2009

БРОЈ УЗЕТИХ
УЗОРАКА

8

НЕИСПРАВНИ УЗОРЦИ
Проценат
Микробиолошки Физичкохемијски неисправности
(%)

7
19
2
1
2
18
3
2
5
59
170
79
111
25
215
177

0%
1,8%

3
2

12

6,51%

2

12
10

6,51%
5,64 %

Из објеката у којима се врши производња и промет животним намирницама, узорковано је 59 узорака хране и
извршене су лабораторијске анализе у овлаштенеој лабораторији.Сви испитани узорци су здравствено
исправни.На основу података приказаних у табели 3. у односу на исти период 2009. године број укупно
испитаних узорака је знатно смањен обзиром на то да је дошло до измјене у Законској регулативи у вези
трошкова анализе испитивања ''инспекцијских'' узорака хране а у зависности од резултата анализе.С тим у вези,
за ''инспекцијске'' узорке потребно је обезбиједити средства у буџету.Узорци наведени у табели 3. су испитани
узорци по налогу ове инспекције субјектима у пословању са храном за редовну контролу у властитој
лабораторији или овлаштеној лабораторији.Из објеката школских установа, градског и локалног водовода,
артешких бунара у мјесним заједницама као и угоститељских објеката који се водом снабдијевају из властитих
водних објеката, испитано је 215 узорака воде, од чега је14 узорака показало неисправност 2 микробиолошку и
12 физикално хемијску (Основна школа ''ГорњаСлатина '',''Средња Слатина'', артешки бунар у МЗ ''Горња
Црквина'' (2 бунара) и ''Доња Црквина''; МЗ''Тишина'' МЗ''Засавица'').У овим случајевима изречене су забране
кориштења воде за пиће и наложене мјере санације водних објеката.Након проведених мјера поновљеним
испитивањем, крајем мјесеца јуна ,добијени су позитивни резултати лабораторијских анализа у МЗ
''Горња Црквина'' оба бунара, а због повећаног налаза фосфорних једињења у води. Код испитивања
здравствене исправности воде за пиће због елементарне непогоде-поплаве,повећан је број прегледа
на основу хигијенско епидемиолошке ситуације те је и проценат неисправних узорака у односу на исти
извјештајни период 2009.године нешто већи.
ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР
Драгиња Ракић
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ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
Извршавајући надзор над спровођењем Закона и других подзаконских аката донесених на основу Закона из
области пољопривреде општински инспектор за пољопривреду Административне службе општине Шамац је у
шестомјесечном периоду(јануар-јул ) 2010. године обавио 68 инспекцијских контрола.У односу на исти период
2009.године обављено је десет (10) прегледа више.
По врстама прописа које контролише ова инспекција преглед рада изгледа овако:
- За надзор Закона о пољопривредном земљишту везан je 51 преглед уз доношење једнога (1) рјешења
инспектора уз налагање отклањања уочених неправилности.Контролни прегледи из ове области углавном се
односе на уређење и коришћење пољопривредног земљишта.У поређењу са истим периодом 2009.године
обављено је два пута више контрола.Посебно за ову област су активности везане за велике воде и поплаве, у два
наврата (01–04.јуна) и (19–21.јуна) када је вршена санација и интервентне мјере на каналској мрежи на цијелом
подручју општине Шамац.
- Током овог шестомјесечног периода контролисана је процедура пренамјене,односно трајне промјене намјене
пољопривредног земљишта за изградњу пословних и стамбених објеката како код физичких тако и код правних
лица.
- За област сјемена и садног материјала везани су прегледи и контроле декларативне и здравствене
исправности сјеменског и садног материјала у промету. Из ове области обављена су 4 инспекцијскапрегледа, а
што је за 80% мање у односу на 20 обављених контрола у прошлој години.У текућој, као и прошлој години, у
оквиру ове контролне области није било предузимања посебних инспекцијских мјера.
- За заштиту биља везанo је пет (5) прегледа код регистрованих правних лица – прометника заштитних
средстава, а што је за један (1) преглед мање у односу на шест (6) обављених контрола у истом периоду прошле
године.Контроле су се односиле на: промет заштитних средстава која садрже активне материје чија је употреба
забрањена у БиХ-РС као и испуњеност прописаних услова за промет заштитних средстава.
- За област рибарства везан је један (1) преглед који се односи на: риболов и заштиту рибе, што је за један (1)
преглед мање у поређењу са истим шестомјесечним прошлогодишњим периодом.
- За контролу остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди у овом периоду 2010. године, везано је шест
(6) инспекцијских прегледа, а они се односе на контролу остварених новчаних подстицаја за капитална улагања
у пољопривреди и других права на подстицајна средства у пољопривреди у току 2010. године.За ову област у
истом периоду 2009.године везана су два (2 ) инспекцијска прегледа.
- За област ,,сточарство“, везан је један (1) инспекцијски преглед који се односи на производњу и квалитет
хране за стоку и промет хране за животиње.У истом периоду прошле године за ову област везано је шест (6)
прегледа што је за 84% више у односу на ову годину.
Поред послова везаних за инспекцију у овом посматраном периоду, у Административној служби општине
Шамац, пољопривредни инспектор је радио и следеће послове:
а) рад у Комисији за процјену штете на пољопривредним културама настале као последица ванредне
околности (поплаве) по рјешењу Начелника општине број: 01-111-46/2010 од 09.06.2010.године, и
б) рад у Комисији за попис основних средстава у 2009. години по Одлуци Начелника општине број:01-022232/09 од 24.11.2009. године.
ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР
Ненад Максимовић, дипл.инг.пољоп.

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
Контроле тржишне инпекције базиране су на Закон о инспекцијама у Републици Српској(''Сл.гласник РС'',
број 113/05 и 1/08), Закон о трговини(''Сл. гласник РС'', број 6/07 ), Закон о угоститељству(''Сл. гласник РС'', број
15/10),Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (''Сл. гласник РС'',број 72/07),Закон о општем управном
поступку (''Сл. гласник РС'',број 13/02,87/07 и 50/10) и друге Законе и подзаконске акте који регулишу област
надзора тржишне инспекције. Појединачно првенствено се инсистира на контроли:
- Дјелатности трговине, угоститељства, производње (занаства), услуга и др.
- Заштите потрошача и нелојалне конкуренције;
- Цијена производа и услуга;
- Квалитета производа, роба и услуга, декларисања робе, поријекла робе;
- Одобрења за рад и других сагласности.
У првој половини 2010 године тржишни инспектор извршио је 116 редовних и ванредних инспекцијских
контрола и 26 контрола извршења рјешења, односно укупно 142 контроле.Контроле редовне и ванредне су се
односиле на дјелатности трговине (57), угоститељства (28), производње (занаства) (10) и услуга (21).Осим
редовних контрола радило се и по налогу инспектората и то контрола бесправног рада, контрола издавања
малопродајних фискалних рачуна, контрола по пријавама странка или анонимним пријавама и др.Поједине
контроле су обављане и на основу налога Начелника општине и Начелника одјељења.Рађено је и са полицијом
на терену(бесправан рад,точење алкохола малољетним лицима, контрола транспорта роба и др.)Мјесне
заједнице које су биле обухваћене контролом су: Гајеви, Писари, Шамац, Обудовац,Средња Слатина, Горња
Слатина, Доња Слатина, Баткуша, Горња Црквина, Обудовац II и Крушково Поље.Изречено је 36 прекршајних
налога у укупној вриједности од 25.300,00 КМ од чега је 8.200,00 КМ реализовано. Од тога на основу општинске
Одлуке о одређивању радног времена, а на основу изречених прекршајних налога 3.200,00 КМ је уплаћено у
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буџет општине. Одузето је робе у вриједности од 1.176,50 КМ која је складиштена у Републичким робним
резервама. Донесено је укупно 29 рјешења од чега 22 рјешења о отклањању неправилности,4 о одузимању робе
и 3 о забрани рада. Поднесена је 1 прекршајна пријава суду за физичко лице.
Основни суд у Модричи ријешио је 11 прекршајних налога,односно захтјева и у свим случајевима потврдио
одговорност странака и изрекао прекршајне санкције.
ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР
Јован Поповић, дипл.правник

УБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Урбанистичко-грађевинска инспекција Aдминистративне службе oпштине Шамац врши инспекцијски надзор
у области урбанизма и грађења грађевинских објеката, у складу са правима и дужностима утврђеним Законом о
инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 113/05 и 1/08) и Законoм о
уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', број 55/10) на подручју Општине Шамац,
а за објекте за које одобрење за грађење издаје oпштински орган управе за послове урбанизма.
У вршењу инспекцијског надзора урбанистичко-грађевинска инспекција Aдминистративне службе oпштине
Шамац, поред осталог, нарочито провјерава следеће:
- Да ли је план, односно пропис који се односи на организацију, уређење и коришћење простора израђен и
донешен у складу са Законом и другим прописима донешеним на основу закона.
- Да ли организације које израђују планове, израђују техничку документацију, или граде објекте, односно да ли
лица која обављају поједине послове у примјени овог Закона испуњавају прописане услове.
- Да ли је урбанистичка сагласност издата у складу са планом и другим прописаним условима.
- Да ли је одобрење за грађење издато у складу са планом и на прописан начин.
- Да ли се грађевина гради са одобрењем за грађење.
- Да ли се пројектовање врши у складу са урбанистичко-техничким условима.
- Да ли се објекат гради према техничкој документацији на основу које је издато одобрење за грађење.
- Да ли извршени радови,материјали,опрема и инсталације који се уграђују одговарају прописаним
стандардима,техничким нормативима и нормама квалитета.
- Да ли се предузимају,од стране извођача,мјере за безбиједност објекта,сусједних објеката,саобраћаја,
околине и животне средине.
- Да ли извођач води градилишну документацију и одговарајуће књиге и днeвнике.
- Да ли је одобрење за употребу издато на прописан начин.
Поред наведеног урбанистичко-грађевинска инспекција Aдминистративне службе oпштине Шамац врши и
провјеру грађевина и других објеката у погледу даљњег служења својој намјени, а због физичке дотрајалости,
елементарних непогода и сл., односно да ли објекти због предходно наведеног представљају опасност по живот
и здравље људи, саобраћај, околину и сл.
Урбанистичко-грађевинска инспекција Aдминистративне службе oпштине Шамац обавља и друге послове
прописане Законом.
Овим извјештајем обухваћен је извјештајни период за прву половину 2010. године, гдје су текстуално и
бројчано описане све активности урбанистичко-грађевинске инспекције Административне службе oпштине
Шамац.
У првој половини 2010. године, урбанистичко-грађевинска инспекција Административне службе oпштине
Шамац у вршењу инспекцијског надзора над грађењем објеката извршила је укупно 19 ( деветнаест ) контрола,
односно провјере или увиђаја и о утврђеним чињеничном стању сачинила 19 ( деветнаест ) записника о
извршеној контроли, увиђају или провјери.
Као последица свега предходно наведеног,од стране урбанистичко-грађевинске инспекције Административне
службе oпштине Шамац донесено је и 5 (пет) закључака, по разним основама,односно 2 ( два ) обавјештења, 22
(двадесетдва) дописа, 14 ( четрнаест ) службених забиљешки.
Од осталих активности урбанистичко-грађевинска инспекција је:
- Поступала по захтјевима других органа државне управе, Начелника, као и Начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове Административне службе oпштине Шамац, пружала потребне
информације надлежнима и обавјештавала исте о предузетим активностима по захтјевима које су упутили овој
инспекцији.
- Редовно достављала извјештаје Републичкој управи за инспекцијске послове Бања Лука, као и Начелнику
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Административне службе oпштине Шамац о
активностима које је предузимала у оквиру своје надлежности, којом приликом је сачињено 7(седам )
различитих извјештаја.
- Урбанистичко-грађевинска инспекција је обављала и друге послове и задатке везано за законска овлашћења и
обавезе прописане Законом о инспекцијама у Републици Српској(''Службени гласник Републике Српске'',бр.
113/05 и 1/08), Законом о уређењу простора-пречишћени текст(''Службени гласник Републике Српске'',бр.84/02,
14/03,112/06 и 53/07) и Законом о уређењу простора и грађењу(''Службени гласник Републике Српске'',бр.55/10).
УРБАНИСТИЧКО- ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Горан Којић,инж.грађ.

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
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Саобраћајни инспектор oпштине Шамац, поступајући у оквиру својих надлежности прописаних Законом о
инспекцијама у Републици Српској, Законом о превозу у друмском саобраћају, Законом о јавним путевима,
Одлуком о разврставању, управљањуи заштити локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац
и другим прописима врши инспекцијски надзор у области путева и друмског саобраћаја на подручју општине
Шамац.
Вршене су контроле јавног превоза лица у линијском и ванлинијском друмском саобраћају, јавног превоза
ствари у друмском саобраћају, такси превоза, контрола периодичних прегледа моторних и прикључних возила,
превоза лица и ствари за властите поребе у друмском саобраћају, рад аутобуске станице, редовно и ванредно
одржавање путева, заштиту путева и путног појаса и др.

Табела 4. Преглед броја извршених контрола за период 01.01.-30.06.2010.године са
упоредним подацима за период 01.01.-30.06.2009.године
ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Друмски
саобраћај
Јавни
путеви
УКУПНО
ИНДЕКС

УКУПАН БРОЈ
КОНТРОЛА
2009
2010

УРЕДНЕ
КОНТРОЛЕ
2009
2010

НЕУРЕДНЕ
КОНТРОЛЕ
2009
2010

ДОНЕСЕНА
РЈЕШЕЊА
2009
2010

ПРЕКРШАЈНИ
ПОСТУПАК
2009
2010

31

43

18

20

13

23

12

20

2

3

49

48

25

25

24

23

24

23

---

---

91

43

45

37

46

36

43

2

80
113,75

104,65

124,32

119,44

3
150,00

Вршећи инспекцијски надзор у оквиру својих надлежности саобраћајни инспектор oпштине Шамац извршио
је укупно 91 (деведесетједану) инспекцијску контролу од чега 43 (четрдесеттри) контроле је извршено у области
друмског саобраћаја а 48 (четрдесетосам) контрола извршено је у области јавних и некатегорисаних путева.
Из области друмског саобраћаја од 23 неуредне контроле у 20 неуредних контрола наређено је
отклањање неправилности, а приликом 3 неуредне контроле издата су 3 (три) прекршајна налога у новчаној
вриједности од 300,00 КМ.Од 3 ( три ) издата прекршајана налога, један прекршајни налог је наплаћен у
вриједности од 100,00 КМ а за 2 прекршајна налога је поднесен захтјев Пореској управи Републике СрпкеПодручни Центар Бијељина за провођење поступка принудне наплате.
Из области јавних и некатегорисаних путева од 48 извршених контрола у 23 неуредне инспекцијске
контроле наређено је отклањање неправилности и то 16 наређења се односи на неправилности у одржавању
пута, 3 наређења се односе на постављање вертикалне сигнализације а 4 наређења на заштиту јавних путева.
Основни Суд у Модричи је у наведеном периоду ријешио је 2 прекршајна налога из 2009.године у
вриједности од 800,00 КМ за које су правна лица тражила судско одлучивање а 7 захтјева за покретање
прекршајног поступка је обустављено од стране Суда због застарјелости вођења поступка.
Поред наведеног саобраћјни инспектор је обављао и друге послове у овиру својих овлаштења од којих
се мoже истаћи следеће:
-Учешће у Комисији за попис основних средстава општине Шамац,
-Учешће у активностима на постављању вертикалне сигнализације на локалним и некатегорисаним путевима
на подручју општине Шамац и улицама у градском насељеном мјесту Шамац,
- Учешће у изради приједлога Одлуке о мјерилима и критеријумима за разврставање локалних путева и улица
на подручју општине Шамац,
-Учешће у изради приједлога Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу
на подручју општине Шамац,
- Учешће у изради приједлога Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац,
- Рад са другим општинском инспекторима и комуналном полицијом,
- Извршавање послова и задатака по налогу Републичке управе за инспекцијске послове.
САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР
Наташа Дакановић, дипл.инж.саобр.
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На основу чл.30.и 72.став 2.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
92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",

бр.10/09 и 9/10) и тачком 12.Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010. годину
("Службени гласник општине Шамац",
Ванредни број 1/09),Скупштина општине
Шамац,на Деветнаестој редовној сједници
одржаној 30. јула 2010. године донијела је
следећи

Страна 16-Понедјељак,2. август 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 16
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду комуналне полиције за
период 1.1.-30.6.2010.године.
II
Извјештај 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: 07-022-209/10
Предсједник Скупштине
30. јул 2010.године Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИЗВЈЕШТАЈ
О РАДУ ОДСЈЕКА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 30.06. 2010. ГОДИНЕ
Комунална полиција је у првих шес мјесеци 2010.
године обављала послове и задатке који су јој дати у
надлежност Законом о комуналној полицији као и
општинским Одлукама.
Поред редовне активности контроле одржавања
комуналне хигијене,чистоће и заштите животне
средине тежиште активности у периоду јануар-март
2010.године било је на
вршењу надзора на контроли бесправног заузимања
јавне површине и постављања рекламних паноа и
рекламних натписа.
У
периоду
април-јуни
2010.године,тежиште
активности било је на контроли заузимања јавне
површине за постављање љетних башта испред
угоститељских објеката .
Ради потпуног сагледавања рада Одсјека комуналне
полиције у извјештајном периоду неопходно је истаћи
следеће активности на вршењу надзора над:
1. Одржавање и заштита јавних површина и дрвореда
гдје су извршена 34 прегледа те је због уочених
неправилности издато 7 рјешења,сачињена 34
записника од којих је 28 записника наложене мјере и
6 записника о извршеним контролним прегледима;
2. Постављање назива фирми,натписа и реклама гдје
је
извршено 112 прегледа те је због уочених
неправилности издато 6 рјешења,сачињено 112
записника од којих 108 записника наложене мјере и 4
записника о извршеним контролним прегледима.
Сачињеним записници прослијеђени су надлежном
референту ради доношења рјешења о одређивању
општинске комуналне таксе.
Због не поступања по наложеним мјерама ОС Модрча
поднешена су 4 захтјева за покретање прекршајног
поступка,док је ОС донио једно рјешење а по захтјеву
из претходне године;
3. Одржавање гробаља и мезарја гдје је извршен 1
прегледа који је записнички констатован;
4. Одржавање дворишта,паркинг простора,башта који
су од утицаја на изглед града и других насељених
мјеста гдје је извршено 28 прегледа те је због уочених
неправилности издато 12 рјешења, сачињено 28
записника од којих су 22 записника наложене мјере и
6 записника о извршеним контролним прегледима.;

5. Одржавање јавне водоводне мреже,јавних
излива и фонтана гдје је извршено 18 прегледа те је
због уочених неправилности издато 8 рјешења
,сачињено 18 записника од којих је 13 записника
наложене мјере и 5 записника о извршеним
контролним прегледима;
6. Одржавање јавне канализационе мреже те
септичких и осочних јама гдје је извршено 37
прегледа
те је
због уочених неправилности
издато 16 рјешења ,сачињено 37 записника од
којих
је
21 записник наложене мјере и 16
записника о извршеним контролним прегледима
по наложеним мјерама. Због не поступања по
наложеним мјерама ОС Модрича поднешен је 1
захтјева за покретање прекршајног поступка;
7. Одржавање и заштита обала ријека гдје је
извршен 1 преглед и исти је записнички
констатован;
8. Одржавање чистоће и одвоз кућног отпада и
шуто материјала гдје је извршено 13 прегледа те
је због уочених неправилности издато 1 рјешење
,сачињено
13 записника од којих
је
10
записника наложене мјере и 3 записника о
извршеним контролним прегледима;
9. Одржавање јавне депоније гдје су извршена 4
прегледа и исти су записнички констатовани;
10. Заузимање јавне површине за продају роба и
продају робе ван простора или мјеста одређеног за
продају те врсте робе гдје су
извршена 84
прегледа те су због уочених
пропуста издата 24 рјешења, сачињена
84
записника од којих је 55 записника наложене
мјере и 29 записника о извршеним контролним
прегледима. Основни суд Модрича донио је 7
рјешења а по захтјевима за покретање прекршајног
поступка из претходне године;
11. Примјена одредби одлуке за концерте и
извођење музичких садржаја гдје су извршене
контроле у 17 угоститељских објеката и сачињен 1
записник.Због уочених пропуста у раду изречене су
3 мјере упозорења;
12. Контрола наплате паркинг простора гдје су
извршена 26 прегледа и сачињено 26 записника и
због уочених пропуста издата су 2 прекршајна
налога;
13. Одржавање пијаца и пијачних простора гдје је
извршен 1преглед и исти је записнички
констатован;
14. Одржавање стамбених зграда гдје је
извршено 9 прегледа те је због уочених пропуста
издато 1 рјешење, сачињено 9 записника од
којих
је 8 записника наложене мјере и 1
записник о извршеним контролним прегледима.;
15. Одржавање фасада и кровова гдје је
извршено 8 прегледа те је због уочених пропуста
издато 5 рјешења и сачињено 8 записника о
наложеним мјерама;
16. Начином истицања државних и ентитетских
застава,гдје је извршен 1 преглед и сачињен 1
записника и којом приликом нису уочене
неправилности.ОС Модрича донио је једно рјешење
а по захтјеву за покретање прекршајног поступка из
претходне године;
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17. Одржавање јавних саобраћајних површина и јавне
расвјете гдје је извршено 16 прегледа те је због
уочених неправилности сачињено 16 записника од
којих је 15 записника наложене мјере и 1 записник о
извршеним контролним прегледима;
18. Радно вријеме угоститељских објеката гдје је
извршео 10 прегледа на територији Општине и
сачињено 10 записника.Због уочених пропуста
изречено је 12 мјера упозорења.Активност на контроли
радног времена угоститељских објеката рађене су у
сарадњи са припадницима Полицијске станице Шамац;
19. Други послови из комуналне дјелатности гдје је
извршено 17 прегледа те су због уочених
неправилности издата 3 рјешења,сачињено 17
записника од којих је 15 записника наложене мјере и 2
записника о извршеним контролним прегледима.
Из свега горе наведеног видљиво је да је Одсјек
комуналне полиције извршио 421 преглед,донио 83
рјешења,сачинио 421 записник од којих је 348
записника наложене мјере и 73 записника о извршеним
контролним прегледима по наложеним мјерама.
Због уочених неправилности у току надзора изречено
је 15 мјере упозорења,издата 2 прекршајна налога а
Основном суду Модрича поднешено је 5 Захтјева за
покретање прекршајног поступка док је суд донио 9
рјешење а по захтјевима из претходне године.
Неопходно је још истаћи да је комунална полиција и
у првих шест мјесеци 2010.године имала и додатно
ангажовање а које се огледало у раду на територији
општине Доњи Жабар.Тако је у овом периоду један
комунални полицајац 18 дана био ангажован у општини
Доњи Жабар,а сходно Споразуму о заједничком
обављању послова комуналне полиције закљученим
између општине Шамац коју је заступао Начелник
општине Саво Минић с једне стране и општине Доњи
Жабар коју је заступао Начелник општине Горан
Митровић с друге стране.
Одсјек комуналне полиције је у овом извјештајном
периоду радио и на изради мјесечних планова
рада,дневних планова рада и мјесечних Планова
активности на одржавању чистоће у граду.
Поред израде Планова вршена је израда и извјештаја
и информација и то:
- Извјештај о раду Одсјека комуналне полиције у 2009.
години са програмом рада за 2010.годину (јануар мјесец);
Информација о стању јавне расвјете на подручју
општине Шамац (април);
- Информација о стању екологије и обављању комуналне
дјелатности (јуни),
Периодични Извјештај о раду Одсјека комуналне
полиције (јануар,април) и
- Мјесечни Извјештаји о раду Одсјека комуналне полиције.
Такође,у овом извјештајном периоду Одсјек је радио и
на изради приједлога одлука и програма то:
- Приједлог измјена и допуна Одлуке о комуналним
дјелатностима,
- Приједлог измјене и допуне Одлуке о радном времену
угоститељских објеката,
- Приједлог одлуке о заштити и држању животиња на
територији општине Шамац
- Програм обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње на подручју општине Шамац за
2010. годину.
НАЧЕЛНИК ОДСЈЕКА

Јоцо Мишић

148
На основу чл.30.и 72.став 2.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 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац ("Службени гласник општине
Шамац", бр.10/09 и 9/10)и тачком 12.Програма
рада
Скупштине
општине Шамац за
2010.годину("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни
бр.1/09),
Скупштина
општине Шамац, на Деветнаестој редовној
сједници одржаној 30.јула 2010. године,
донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о јавној употреби
језика и 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:07-022-210/10
30. јул 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
о јавној употреби језика и
писма на подручју општине Шамац
Да бисмо сачинили информацију о јавној
употреби језика и писама пописали смо називе
фирми у ужем подручју Шамца, укупно 77, у
Обудовцу од уласка у село до изласка према
Доњем Жабару укупно 49 натписа и на правцу
према Модричи у Писарима и Црквини од
бензинске пумпе „Ада“ до бензинске пумпе
„Оптима“,
23
натписа,укупно
149.
Интересовало нас је писмо којим су назици
фирми
написани,
језик
натписа
и
елементарна писменост.
Када је у питању писмо,у Шамцу латинична
су 54 натписа, ћирилична 21,а на оба писма 2.
У процентима изречено латиница је заступљена
са 70,31%, ћирилица 27,27 %, а оба писма
2,60%.У Обудовцу латиничних је фирми 28 или
57,14%,ћириличних
17
или
34,69%,а
двоазбучна су 4 натписа или 8,16%.У Писарима
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и Црквини 17 натписа су латинична (73,91%),4
ћирилична,1739%, 2 двоазбучна 8,70%.
Од 149 обрађених натписа 99 или 66,44% их је
на латиници,42 или 28,19% су ћирилична, а на оба
писма их је 8 или 5,37%.
Треба додати да су сва додатна обавјештења уз
натписе-називе фирми,а има их много и
разноврсних,написана латиницом.
Ако ове податке упоредимо са прошлогодишњим
узорком видјећемо да је број латиничних натписа
процентуално исти – 66%, ћириличних је било
34%, а сада их је 28,19%, дакле мање него прошле
године за приближно онолико колико има
двоазбучних назива.Закључак се сам од себе
намеће: потискивање ћирилице у јавној употреби у
овој области се наставља.
Када је о језику натписа ријеч не можемо
констатовати ништа ново у односу на
прошлогодишњу информацију: у највећем броју
назива фирми пуно је страних ријечи,чак и из
више језика,њихова комбинација је таква да мало
информишу,а више дезинформишу.
Илустроваћемо то са неколико примјера.
CAFE EMPORIUM –cafe:француски мали
ресторан у коме се служи кафа и пиће, кафић“ –
емпориум грчки: „приморско трговачко мјесто,
велико трзниште, тржни центар“.
BOSS DISKOTEKA: bos, енглески: „онај
који је главни у послу, газда, шеф“,discotheque,
француски: „омладински клуб у коме се пушта
снимљена музика за игру, диско-клуб.“
SINERGIJA PLUS MIKRO KREDITNI
PROGRAM: „sinergija, грчки: заједнички рад“,
plus, latinski: више; mikros, грчки: мали, ситан,
француски credit: позајмица, давање новца на дуг,
program грчки: план, нацрт, основа рада.
BUTIK PECIVA MLADOST:
BUTIK
(француски boutique): отмена продавница модне
одјеће; butiga (italijanski bottega),покрајински:
продавница, дућан, радња“.
Ови случајно одабрани примјери довољно
говоре о небризи код савања назива фирми,о
олаком помодном преузимању ријечи из других
језика.Има,наравно,и коректно датих назива,
стилски чистих и јасних,те изнад свега
информативних (види прилог).
Најдосљеднија примјена националних језика и
писама
видљива
је
на
читуљама
(смртовницама).Оне су написане на језику
српског,хрватског и бошњачког народа и на
традиционалним
писмима.Свједочи
то
да,онда када смо озбиљни,итекако водимо
рачуна о свом језику и писму који нас,уз неке
друге елементе, битно национално одређују.
Свака нација треба да користи и поштује свој
језик и писмо,јер и то је један од предуслова
да се међусобно поштујемо(ако не поштујеш
своје, како ћеш поштовати туђе).

И на крају требало би поновити све оно
што је у прошлогодишњој Информацији
речено.Но то нећемо јер нема користи.
Ипак, апелујемо: Мијењајмо се.Постанимо
одговорни и озбиљни према основним
елементима националних идентитета да
би се сви међусобно поштовали.

Јул,2010.године
ОПШТИНСКИ ОДБОР
СПКД „ПРОСВЈЕТА“ ШАМАЦ
149
На основу члана 121.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 тачке 2.Одлуке о утврђивању листе
стручњака за именовање Комисије за
провођење конкурса за избор службеника
јединице
локалне
самоуправе(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.2/09), Скупштина
општине Шамац на приједлог Начелника
општине Шамац,на Деветнаестој редовној
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сједници одржаној дана 30.јула 2010.године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
поступка за избор приправника у
Административну службу
1. Именује се Комисија за спровођење поступка
јавног конкурса
за избор
приправника у
Административној служби општине Шамац у
саставу:
- Раденко Чупељић- Предсједник Комисије
- Јока Вуковић- члан Комисије
- Златко Станић- члан Комисије,
- Светозар Евђић- члан Комисије и
- Крста Ђурић- члан Комисије.
2. Задатак Комисије је да на основу расписаног
конкурса изврши контролу исуњности општих и
посебних услова пријављених кандидата, обави
интервију са кандидатима који испуњавају услове,
утврди и достави Начелнику Општине редослијед
кандидата на основу стручних способности и
улазног интервјуа ради доношења коначне
Одлуке.
3. Административно техничке послове за
потребе рада Комисије обављаће Виши стручни
сарадник за персоналне и опште послове
Административне службе општине Шамац.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 07-111-54/10
30.јул 2010. године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
141. Одлука о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином општине Шамац
142. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним дјелатностима
143. Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта
144. Одлука о престанку важења Одлуке о грбу општине Шамац
145. Закључак у вези иницијативе Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике
Српске за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости одређених
одредаба статута и одлука општина и градова бр.03.2-5-12/10-3 од 31.5. 2010. године
са допуном бр.03.2-5-12/10-4 од 8. 6. 2010.године
146. Закључак о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекција за период 1.1.30.6.2010. године (урбанистичко-грађевинска, саобраћајна, пољопривредна,
здравствено-санитарна, тржишна)
- Извјештај о раду општинских инспекција за период 1.1.-30.6. 2010. године 147. Закључак о усвајању Извјештаја о раду комуналне полиције за период 1.1.-30.
6. 2010.године
- Извјештај о раду Одсјека комуналне полиције за период 1.1. до 30.6.2010.године 148. Закључак о прихватању Информације о јавној употреби језика и писма на
подручју општине Шамац
- Информација о јавној употреби језика и писма на подручју општине Шамац 149. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за избор приправника
у Административну службу

Страна 21-Понедјељак,2. август 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 16

Понедјељак,2.август 2010.године-Службени гласник општине Шамац-Број 16/10
Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац.Главни и одговорни уредник:
Секретар Скупштине општине Шамац Митар Митровић дипл.правник.Телефон:054/611-229,
611-237; централа:054/611-800; Факс:054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби.Жиро рачун:Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.

