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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број
101/04,42/05 и 118/05 ) а у складу са чланом 45.и 48.Закона о буџетском систему Републике
Српске(«Службени гласник Републике Српске»,број 54/08,126/08 и 92/09),сагласно одредбама члана
35. и 60. Статута Општине Шамац («Службени гласник Општине Шамац»,број 4/05 и 9/07), и члана
92.Пословника Скупштине Општине Шамац («Службени гласник општине Шамац»,број 10/09 и
9/10),Скупштина општине Шамац на Двадесетој редовној сједници одржаној дана 29.октобра
2010.године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета
општине Шамац за период 01.01.- 30.06.2010.године
Члан 1.
Усваја се Извјештај о извршењу буџета Општине Шамац за период 01.01.- 30.06.2010.године, са
стањем, и то:
I

Укупна буџетска средства у висини
- Укупни приходи
- Капитални добици
- Капиталне помоћи

2.670.689,00 КМ
2.485.391,00 КМ
34.834,00 КМ
150.464,00 KM

II

Укупна буџетска потрошња у висини
- Укупни расходи
- Капитални трошкови
- Отплате дугова

3.087.305,00 КМ
2.630.514,00 КМ
319.077,00 КМ
137.714,00 КМ

Члан 2.
Средства буџетске резерве у периоду 01.01.-30.06.2010.године утрошена су у износу од 23.826,00
KM.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је Извјештај о извршењу буџета Општине Шамац за период 01.01.30.06.2010.године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику Општине
Шамац».
Број:07-022-249/10
29.октобар 2010.год
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.медицине,с.р.

И З В Ј Е Ш Т А Ј

УВОД

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
ЗА ПЕРИОД 01.01. – 30.06.2010. ГОДИНЕ

Програмом рада Скупштине општине за 2010. годину, а у складу са важећим законским прописима,
предвиђено је разматрање Извјештаја о извршењу буџета за прво полугодиште 2010. године.
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Буџет за 2010.годину је је усвојен у износу од 7.045.000,00 КМ. Пратећи остварење прихода,а
паралелно и извршење расхода у периоду јануар-мај текуће године, оцијењено је да су се стекли
услови да се изврши Ребаланс буџета и усагласи првобитно донесени план са динамиком остваривања
прихода, а самим тим ускладе и расходи,имајући у виду нове чињенице и факторе који нису били
познати у моменту доношења буџета.
Овдје се прије свега мисли на немогућност наплате непореских прихода, а самим тим и смањеним
пуњењем буџета по овом основу,што је и произвело кориговање плана непореских прихода за
650.000,00 КМ.
У мају и јуну текуће године дошло је до реализације капиталних помоћи,средства нису била
планирана,буџет се увећао за 150.000,00 КМ,од чега је Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде дозначило 93.500,00 КМ,а Министарство за избјеглице и расељена лица 55.000,00 КМ.
У складу са наведеним,Скупштина општине је 29.06.2010.године усвојила Ребаланс буџета за
2010.годину у износу од 6.545.000,00 КМ, што је за 10% мање од усвојеног буџета.
У овом Извјештају исказана је опширнија анализа укупних буџетских средстава остварених за прво
полугодиште, као и буџетска потрошња за наведени период,проценат извршења у односу на Ребаланс
буџета , исказани подаци о кориштењу буџетске резерве.
Детаљнија анализа о извршењу буџета дата је у материјалу.
I–АНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.30. 06.2010.ГОДИНЕ
У табели број 1. Буџетска средства по економској класификацији- приказана су остварена буџетска
средства по врстама,као и њихово остварење у односу на Ребаланс буџета за 2010.годину.
Укупна буџетска средства,остварена за првих шест мјесеци текуће године, износе 2.670.689,00 КМ
или 41% у односу на Ребаланс буџета за 2010.годину.
Анализирајући структуру укупних буџетских средстава, уочава се да су порески приходи остварени
са 50% од планираних,непорески приходи са 28% од плана, капитални добици са 14%, а текуће и
капиталне помоћи са 43% у односу на планиране за цијелу фискалну годину.
Овакав подбачај у остварењу прихода изазвао је тешкоће у финансирању планираних расхода у првој
половини године.
У табели број 2.Буџетска потрошња по економској класификацији- дата је остварена, за прво
полугодиште, и планирана буџетска потрошња по економским категоријама за 2010.годину, проценат
полугодишњег извршења у односу на план за цијелу годину, као и структура укупних расхода.
Укупна буџетска потрошња у износу од 3.087.305,00 КМ остварена је са 47 % у односу на планирана
годишња средства.
У структури буџетске потрошње Текући трошкови су извршени са 52% у односу на годишњи
план,Капитални трошкови са 28% а Отплате дугова са 54%.
Анализирајући структуру буџетске потрошње долази се до показатеља да нема већих одступања од
плана, осим оних одступања која су оправдано теретила прво полугодиште текуће године, а до чијег
смањења трошкова ће доћи у наредном периоду.
Буџетска резерва је извршена у износу од 23.826,00 КМ са процентом извршења од 25% у односу на
планирана средства за цијелу фискалну годину, а односи се на следеће издатке:
- Израда социјалне карте Општине Шамац
- Помоћи за штампање књига
- Помоћ за реконстр.оштећ. простор.(ФК Братство Д.Дубица)
- Отпремнина за одлазак у пензију-Цвијетин Јосиповић
- Помоћ за сахране
- Помоћ за просл. 8.марта-Пореска упр.,Геод.упр.,Полиц.ст.
- Помоћ у организацији мото сусрета
- Помоћ-Удружење жена Шамац
- Награде за постигнуте резултате током школовања
- Помоћ за организацију избора за МИС Посавине
- Помоћ за одлазак на европ. првен.-Принцес плесни студио
- Остале помоћи

4.112,00 КМ
1.850,00 КМ
1.000,00 КМ
2.799,00 КМ
2.020,00 КМ
830,00 КМ
1.000,00 КМ
2.100,00 КМ
2.150,00 КМ
4.095,00 КМ
1.000,00 КМ
870,00 КМ

У табели број 3.дат је преглед буџетске потрошње по организационој класификацији за прво
полугодиште текуће фискалне године,а у табели број 4.преглед буџетске потрошње по функционалној
класификацији.
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БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Tabela broj 1.

Ред
Економски
ни
код
број
1
2
А
I
1 710000
2 711100
3
711113
4

713100

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

714100
714200

714300
715100
719000

ОПИС
3
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ( А+Б+В+Г )
ПРИХОДИ ( 1+18)
А.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порези на доходак
Порез на приходе од пољопривр. и шумарства
Порези на лична примања и приходе од
самосталних дјелатности

Ребаланс
2010

4
6.545.000
5.945.000
3.750.000
2.000
2.000
360.000

713111
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности
60.000
713113
713114 Порез на лична примања
300.000
Порези на имовину
135.000
714111 Порез на имовину
135.000
Порези на наслијеђе и поклон
25.000
714211 Порез на наслијеђе и поклон
25.000
Порези на финансијске и капиталне
трансакције
123.000
714311 Порез на пренос непокретности и права
123.000
Приход од индиректних пореза
3.100.000
715100 Приход од индиректних пореза
3.100.000
Остали порези
5.000
719113 Порез на добитке од игара на срећу
5.000

720000
721200
721200
722100
722121
722300
722319
722312
722396
722314
722300
722400
722411
722412
722400
722500
722521
722591
723100
723100
729100
729124

Б.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
2.195.000
Остали приходи од имовине
250.000
Приход од закупа
250.000
Административне таксе
150.000
Општинске административне таксе
150.000
Комуналне таксе
742.000
Ком. такса за кориштење простора за
200.000
паркирање на обиљеженим мјестима од
Комунална такса на истакнуту фирму
200.000
150.000
Посебна општинска такса за ППЗ
Ком. такса за кориштење јавних површина
110.000
82.000
Остале комуналне таксе
Накнаде по разним основама
810.000
Накнаде за уређење грађевинског земљишта 100.000
500.000
Накнаде за кориштење грађевинског земљишта
Накнаде по разним основама
210.000
Приходи од пружања јавних услуга
200.000
Приходи општинских органа управе
100.000
Остали приходи од пружања јавних услуга
100.000
Новчане казне
8.000
Новчане казне
8.000
Остали општински приходи
35.000
Остали општински приходи
35.000

Остварено
1.1.30.6.2010

Индекс
5/4
5
6
2.670.689
41
2.485.391
42
1.870.825
50
0
0
142.474

40

24.917

42

117.557
92.281
92.281
9.003
9.003

39
68
68
36
36

81.035
81.035
1.544.852
1.544.852
1.180
1.180

66
66
50
50
24
24

614.566
36.305
36.305
51.027
51.027
256.217

28
15
15
34
34
35

97.000
96.532
30.684
19.383
12.618
197.999
4.331
104.900
88.768
58.628
24.440
34.188
3.280
3.280
11.110
11.110

49
48
20
18
15
24
4
21
42
29
24
34
41
41
32
32
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Ред
ни
број
1
40
41
42
43
44
45

Ребаланс
2010

Конто
2

ОПИС
3
В.КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ
811100 Приливи од продаје сталних средстава

4
250.000
250.000

Г.ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
812200 Капиталне помоћи од других нивоа власти
812216 Учешће грађана у заједничким пројектима

350.000
150.000
200.000

Остварено
1.1.30.6.2010

Индекс
5/4
5
6
34.834
14
34.834
14

150.464
148.500
1.964

43
99
1

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Tabela broj 2.
Ред
Економ
ОПИС
број код
2
3
1
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (А+Б+В))
Б
РАСХОДИ (1+23)
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

А.Текући трошкови (2-20)
611100
611200
611200
612100
622200
612300
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614200
614200
614300
614300
616300

Бруто плате и накнаде
Накнаде трошк.запосл. и скупшт.одборника
Отпремнине због одласка у пензију
Порези и доприн. на остала лична примања
Остали доприноси-поврат по рјеш.Пор.управе
Остали порези
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комунал.и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошк.осиг.,банк.услуга и усл.плат.промета
Уговорене услуге
Помоћи појединцима
Докуп стажа
Помоћи непрофитним организацијама
Буџетска резерва
Камате на домаће кредите

615000
821200
821300
821600

Ребаланс
2010

4
6.545.000
5.115.180
5.055.180
1.446.600
463.300
10.000
224.200

Индекс
5/4
5
6
3.087.305
47
2.630.514
51

Извршено
1.1.-30.6.2010.

2.609.514
804.788
249.666

52
56
54
0
53

9.200
29.100
183.200
417.435
92.600
41.500
600
108.200
31.000
350.200
723.000
30.000
486.000
94.000
315.045

119.577
6.411
4.434
9.474
107.215
226.678
43.025
18.508
340
70.229
18.934
187.326
327.724
200
234.957
23.826
156.202

Капиталне помоћи
Набавка грађевинских објеката
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо одржавање

1.234.000
60.000
756.000
104.000
314.000

340.077
21.000
286.475
31.306
1.296

28
35
38
30
0

В.Отплате дугова
823300 Отплата домаћег задуживања
823300 Пренесене обавезе из претходног периода

255.820
155.820
100.000

137.714
78.437
59.277

54
50
59

Б.Капитални трошкови

48
33
59
54
46
45
57
65
61
53
45
1
48
25
50
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БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Tabela broj 3.
Економ
код
ОПИС
1
2
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0110
611200 Накнаде трошк.запослених и скупшт.одборника
612100 Порез и доприноси на остала лична примања
613100 Путни трошкови
613900 Уговорене услуге
Средства за учешће у финансирању
614300 Парламентарних политичких организација
614300 Трошкови избора
УКУПНО :

РЕБАЛАНС

2010.год.
3

Извршено
1.1.-30.6/10
4

Индекс
4/3
5

138.000
78.200
1.800
6.000

66.774
37.368
240
3.181

48
48
13
53

35.000
20.000
279.000

14.900
122.463

43
0
44

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0120
614200 Помоћи појединцима
УКУПНО :

126.000
126.000

74.980
74.980

60
60

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0122
614300 Буџетска резерва
УКУПНО :

94.000
94.000

23.826
23.826

25
25

13.000
68.000
12.000
43.000

102
31.477
12.000
19.600

1
46
100
46

26.000
70.000
232.000

11.651
12.980
87.810

45
19
38

1.041.200
215.000
10.000
105.000

593.052
126.267

57
59
0
59

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0130
613900
614200
614300
614300

Трошкови за обиљеж.минских поља и деминирање
Трошкови за војне инвалиде и породице погин.бор.
Помоћи непрофит.организ.-Синдикална организац
Средства за финансирање Борачке организације

821200 Набавка грађевинских објеката
821300 Набавка опреме
УКУПНО:

611100
611200
611200
612100
622200
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
613900
614200

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0140
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Oтпремнине због одласка у пензију
Порез и доприноси на остала лична примања
Остали доприноси-поврат по рјешењима пор.упр.
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осиг, платн. пром. и банкар. услуга
Уговорене услуге
Судске таксе
Докуп стажа
УКУПНО:

20.000
135.500
70.000
50.000
30.000
35.000
24.000
93.000
15.000
30.000
1.873.700

61.907
6.411
8.393
82.995
37.771
22.254
13.785
15.096
17.683
50.453

1.036.067

42
61
54
45
46
43
74
54
0
0
55
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613900
613900
613900
613900

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ
ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0150
Услуге јавног информисања
Трошкови дератизације и ерадикације
Трошкови противградне заштите
Услуге анализе воде

90.000
45.000
9.000
1.800

69.988
9.360
9.000

78
21
100
0

Финанс.радова и документације за газдовање-

613900 приватним шумама-шумско газдинство Добој
614200 Трошкови превоза ученика
614200 Стипендије
Средства за постицај развоју
614200 примар.пољопр.произв.
614200 Подстицај наталитету
614200 Средства за развој у запошљавању радника
614300 Услуге превентивне здравствене заштите
614300 Сред. за матери. трошкове Основних школа
614300 Средства за финансирање Општин.спортског савеза
614300 Средства за учешће у финанс.спортских клубова
614300 Средства за културу
614300 Средства за културу-Центар за културу
614300 Сред.за учешће у финанс.Регионалног архива
614300 Средства за финанс.Општинског Црвеног крста
614300 Сред.за учешће у финанс.Удружења грађана
614300 Средства за чланар. Савезу општина и градова
614300 Омладински парламент
Сред.за фин.Пројекта инт.локалног развоја
Средсрва за пројекте из области туризма
Средства за учешће у финансирању СУД-а
Капиталне помоћи Основним школама
Капиталне помоћи-"Дом здравља"Шамац
Капиталне помоћи Вјерским организацијама
Капиталне помоћи-"Водовод и канализација"
615200 -Изградња хидроглобуса

614300
614300
614300
615200
615200
615200

821200 Набавка грађевинских објеката
821200 Набавка грађ.. објеката-"Дом културе" Обудовац
УКУПНО:

900
40.000
110.000
90.000
20.000
24.000
2.000
6.000
19.000
220.000
35.000
10.000
500
24.000
14.000
4.500
5.000
12.000
10.000
14.000
10.000
17.000
13.000

33.575
79.200
6.778
9.300

0
84
72

17.215
7.037
4.329

8
47
0
0
50
39
52
83
0
0
72
50
96

1.000

8

6.086

43
0
82
54

3.000
7.450
113.423
28.917

14.000
7.000

20.000

0

300.000
350.000
1.516.700

170.017
69.807
666.482

57
20
44

9.000
280.000
50.000
60.000
55.000
10.000
50.000
30.000

4.434
180.903

49
65
0
86
72
35
70

300.000
14.000
858.000

1.296

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМ.ПОСЛ.

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0160
Остали порези
Услуге одржавања чистоће
Услуге одржав.чист. улица-зимско чишћење
Услуге одржавања путева
Трошкови комуналне инфраструктуре
Стамбене помоћи
Изградња депоније чврстог отпада
Изградња јавне расвјете
Реконструкција и инвестиционо одржавање821600 путева и улица
821600 Уређење градског грађевинског земљишта
УКУПНО :
612300
613300
613300
613700
613900
614200
821200
821200

51.646
39.716
3.471
35.000

316.466

0
0
37
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0190
616300 Камате на домаће кредите
823300 Отплата домаћег задуживања
823300 Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0300
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигур. банкарских услуга и пл.промета
Уговорене услуге
УКУПНО :

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0301
614200 Бенефиције за социјалну заштиту
614200 Бенефиције за социјалну заштиту - пензионери
УКУПНО :

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
616300
823300

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ"РАДОСТ"ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0400
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текуђег одржавања
Трошкови осигур.,банк.услуга и услуга плат.промета

Уговорене услуге
Камате на домаће кредите
Отплата домаћег задуживања
УКУПНО :

315.000
153.000
100.000
568.000

156.177
75.622
59.277
291.076

50
49
59
51

104.200
25.000
10.000
800
7.000
2.000
4.000
1.500
600
3.000
500
1.000
159.600

49.886
10.497
5.033
144
2.700
1.062
1.939
650
340
1.072
110
73.433

48
42
50
18
39
53
48
43
57
36
0
11
46

200.000
35.000
235.000

80.643
8.500
89.143

40
24
38

148.500
10.000
3.100
300
7.000
3.535
21.000
800
2.000
900
2.000
45
2.820
202.000

78.555
5.498
1.195

53
55
39
0
56
38
59
50
40
63
32
56
100
54

3.951
1.351
12.307
400
797
571
633
25
2.815
108.098
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0600
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Остали порези
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Уговорене услуге

611100
611200
612100
612300
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
821300 Набавка опреме
УКУПНО :

611200
612100
613300
613400
613500
613900

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613700
613800
613900

611200
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
821300

133.400
27.500
15.000
200
4.500
1.400
3.500
6.500
1.800
2.400
700
26.000
222.900

73.159
17.854
8.260
1.535
595
1.782
3.064
692
680
555
14.997
123.173

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0700
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Уговорене услуге
УКУПНО :

17.500
9.100
1.800
3.200
1.800
9.000
42.400

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0920
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови текућег одржавања
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Уговорене услуге
УКУПНО :

19.300
3.800
2.200
2.500
400
2.000
1.200
500
100
3.400
35.400

10.136
1.620
847
614

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
СРЕДЊА ШКОЛА"НИКОЛА ТЕСЛА"
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0053
Накнаде трошкова запослених
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигур.,банк.услуга и усл.плат.промета
Уговорене услуге
Набавка опреме
УКУПНО:

22.000
3.000
26.500
5.500
9.000
900
5.500
3.000
4.500
4.000
83.900

10.540

8.186
4.258
1.196
32
609
14.281

671
620

1.355
15.863

15.203
2.655
3.655
896
2.114
35.063

55
65
55
0
34
43
51
47
38
28
79
58
55

47
47
66
1
34
0
34

53
43
39
25
0
34
52
0
0
40
45

48
0
57
48
41
0
16
0
47
0
42

Страна 9-Понедјељак,8.новембар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 18

611200
612100
613100
613200
613300
613400
613700
613800
613900
821300

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0040
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови текућег одржавања
Трошкови банкарских услуга
Уговорене услуге
Набавка опреме
УКУПНО :

4.500
1.600
700
2.300
1.200
700
400
100
900
4.000
16.400

2.430
709
83
831
474
436
30
759
3.329
9.081

54
44
12
36
40
62
8
0
84
83
55

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

6.545.000

3.087.305

47

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Табела број 4.

Функ.
код

ОПИС

O1
O4
O5
O6
O7
O8
O9
1O

ИЗНОС

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

3.087.305

Опште јавне услуге
Економски послови
Заштита човјекове околине
Стамбени и заједнички послови
Здравство
Рекреација, култура и религија
Образовање
Социјална заштита

2.152.876
74.287
35.000
112.994
14.000
235.859
258.936
203.353

Уз констатацију да је ово Извјештај о полугодишњем извршењу, потпунији увид и укупно стање
буџета ће се видјети на крају фискалне године.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финаније
Начелник одјељења:
Душан Павловић, мр ек.наука,с.р.
159
На основу члана 2.и 3.Закона о комуналним
дјелатностима(''Службени гласник Републлике
Српске'',бр.11/95 и 51/02),члана 30.Закона о
локалној
самоуправи(»Службени
гласник
Републике Српске»,бр.101/04,42/05 и 118/05),
сагласно члану 35.и члану 60.Статута општине
Шамац(«Службени гласник општине Шамац»,
бр.4/05 и 9/07)Скупштина општине Шамац на
Двaдесетој редовној сједници одржаној дана 29.
октобра 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник,с.р.

Члан 1.
У Одлуци о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.8/07,
1/08-исправка, 3/09, 12/09, 16/09,10/10, 15/10 и
16/10),у члану 178. став 2.мијења се и
измијењен гласи:
«Корисници комуналних услуга са даваоцем
комуналних услуга закључују уговор којим
регулишу међусобна права и обавезе».
Члан 2.
У Одлуци,у члану 201.у ставу 1. иза ријечи
«Новчаном казном од» број «500 КМ» мијења
се бројем «300 КМ»,а у алинеји 1. истог члана
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иза текста «новчаном казном од» број «150 КМ»
мијења се бројем «200 КМ».
У ставу 2.члана 201.додаје се тачка 1а. која гласи:
«1а. Ако корисник комуналних услуга поступи
супротно члану 12.став 1.»
У ставу 2.члана 201.у тачки 10.број «178» мијења
се бројем: «178.став 1».
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац»
Број:07-022-250/10
Предсједник Скупштине
29.октобар 2010.године Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
160
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 9.став 3.и 6.Закона о
здравственој заштити(„Службени гласник Републике
Српске“,број 106/09),а у складу са чланом
35.алинеја 2.и 32.Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07)и
чланом 55.Пословника Скупштине општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,бр. 10/09
и 9/10),Скупштина општине Шамац на Двадесетој
редовној сједници одржаној дана 29. октобра 2010.
године,доноси

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се оснива Одбор за здравље као
посебно радно тијело Скупштине општине Шамац
(у даљем тексту Одбор),у циљу активног учешћа
локалне самоуправе у остваривању циљева
здравствених стратегија на нивоу примарне
здравствене
заштите,подршке
и
помоћи
здравственим
установама
и
здравственим
радницима, као и непосредног учешћа грађана у
исказивању здравствених потреба и побољшања
цјелокупне здравствене ситуације на подручју
општине Шамац.
Члан 2.
Одбор разматра сва питања из области здравства
и даје своје приједлоге и препоруке Скупштини
општине и Начелнику општине,уколико су она у
надлежности ових органа општине.
Одбор сарађује са установама основаним за ову
област, удружењима грађана и осталим субјектима
заинтересованим за здравство и здравствену заштиту.
Одбор може донијети пословник о свом раду.
Рад Одбора мора бити усаглашен са законом и
прописима општине.
Члан 3.
Одбор прати реализацију стратешких докумената
у области здравства,као и друге планове и
програме општине везане за ову област,те у том
смислу:

- разматра извјештаје, информације и
програме из области здравства на подручју
општине,
- прати здравствено стање становништва на
подручју општине и предлаже Скупштини
општине предузимање мјера на његовом
побољшању,
- прати успостављање мреже амбуланти
породичне медицине,
- прати стање у подручју примарне
здравствене заштите и пружању здравствених
услуга,
- предлаже пројекте у вези са здравственом
заштитом и прати њихову реализацију,
- предлаже доношење одговарајућих препорука и
смјерница у области здравствене заштите,
- разматра организацију и функционисање
здравствених установа чији је оснивач
општина и предлаже мјере за њихов
ефикаснији рад,
- координира рад свих носилаца здравствене
заштите на подручју општине,
- учествује у осталим активностима везаним
за спровођење здравствене заштите ,
- подноси годишњи извјештај о свом раду,
- врши и друге послове који су му стављени у
надлежност законима,прописима Министарства
здравља и социјалне заштите и прописима
општине.
Члан 4.
Чланови Одбора бирају се из реда одборника
Скупштине општине Шамац и представника
других заинтересованих организација,као што
су здравствене и образовне установе,установе
социјалне
заштите,привредна
друштва,
удружења грађана и општински синдикат,уз
заступљеност оба пола.
Члан 5.
Одбор има седам чланова које бира
Скупштина општине на приједлог Комисије за
избор и именовања, на мандатни период
Скупштине општине Шамац.
Одбор између својих чланова бира
предсједника и замјеника предсједника.
Члан 6.
Стручне,административне
и
техничке
послове за потребе Одбора обавља ресорно
надлежно одјељење у Административној
служби општине Шамац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац “.
Број:07-022-251/10 Предсједник Скупштине
29.октобар 2010.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу чл.2 и 4.Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 75/04),
а у складу са чланом 12. под б) алинеја трећа и
чланом 30.алинеја двадесетпета Закона о локалној
самоуправи(„Службени
гласник
Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05), чланом 16.став
2.алинеја трећа и чланом 35.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац,на
Двадесетој редовној сједници одржаној 29. октобра
2010.године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о саставу
чланова скупштине јавних
предузећа од општинског
(локалног)значаја
Члан 1.
У Одлуци о саставу чланова скупштине јавних
предузећа од општинског(локалног) значаја
(»Службени гласник општине Шамац«, бр.1/09), у
члану 2. број и ријеч у загради »13(тринаест)«
мијењају се и гласе: »9(девет)« .
Члан 2.
У члану 3. бришу се редни бројеви »8) Симо
Зарић«, »11) Симо Видовић«,»12) Здравко
Вучићевић«
и
редни
број
«13)
Симо
Варадиновић»,а досадашњи редни бројеви се
помјерају.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број:07- 022-269/10
ПРЕДСЈЕДНИК
29. октобра 2010. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић, с.р.
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На основу члана 30.Закона о уређењу простра и
грађењу («Службени гласник Републике Српске»,
бр. 55/10)и члана 35.Статута општине Шамац
(«Службени гласник општине Шамац»,бр.4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац,на Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године,донијела је

ОДЛУКУ
о приступању изради Регулационог
плана ужег центра насељеног мјеста
Обудовац 1
I
Приступа се изради регулационог плана ужег
центра насељеног мјеста Обудовац-1.
У поступку израде донијети регулациони план
за уже подручје насељеног мјеста Обудовца(у
даљем тексту: План).

II
Планом ће се обухватити дио ужег подручја
насељеног мјеста Обудовца према слиједећем
опису:
Некатегорисаним путем означеног као
к.ч.број 1898/13 који се протеже од
Регионалног пута Р-462-а Гребнице–Лончари
који се пружа до отвореног површинског
канала означеног као к.ч. број 4141 и протеже
се до међних линија парцела означенох као к.ч.
број 2016/5 и 2018/6, затим међним линијама
парцела означених као к.ч. број 2118/4 и
2118/2,а затим поново међним линијама
парцела означеним као к.ч. број 2117 и 2114,
те прелази некатегорисани пут означен као к.ч.
број 4119/1,а затим се пружа међним линијама
к.ч. 2175 и 2042,2176/2 и к.ч. број 2038 до до
локалног пута Обудовац–Човића Поље,а затим
се пружа истим тим путем до рскрснице са
путем за Зоране, те се пружа тим путем до
границе са парцелама означеним као к.ч. број
2023 и 2022/1 и 2021,затим међним линијама
између парцела означених као к.ч.број 2024 и
2019,2005, 2004, 2003,2002,затим међним
линијама означеним као к.ч.број 1992и
2001,1994 и 2000,1997 и 1999,1997и 1998/1 до
пута Обудовац–Керези и иде истим тим путем
до међне линије означених парцела као к.ч.
број 1799 и 1798, 1800/3 и 1796/2, затим 1800/1,
те се затим пружа међном линијом 1800/1 која
излази на некатегорисани пут означен као к.ч.
број 1859 и и пружа се истим до све до
Регионалног пута Р-462а Гребнице- Лончари.
Коначан обухват Плана дефинисаће се
приликом израде Плана.
III
Плански период: десет(10) година.
IV
Носилац припреме Плана је Административна
служба
општине
Шамац-Одјељење
за
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Носилац израде Плана биће одређен у складу
са Законом о јавним набавкама БиХ.
V
Садржај Плана, начелно, одређен је чланом
26. Закона о уређењу простора и грађењу
(«Службени гласник Републике Српске»,број
55/10),а детаљније-чланом 36. Правилника о
садржају
планова(«Службени
гласник
Републике Српске», број 7/03).
Средства за израду Плана обезбиједиће се у
Буџету општине Шамац.
За израду
смјернице:

VI
Плана,дефинишу

се

сљедеће
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- План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу, те другим прописима
из посебних области релевантних за планирање и
уређење простора (саобраћај, снабдијевање водом и
енергијом,телекомуникације, заштита од природних
непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха,
воде,тла,природних вриједности, културних добара,
пољопривредног и шумског земљишта, и других
елемената животне средине и др.);
- приликом израде Плана,потребно је водити
рачуна о јавном интересу и општим и посебним
циљевима просторног развоја;
- носилац израде обавезан је обезбиједити
усаглашеност Плана-у току његове израде,са
документом просторног уређења ширег подручја,
односно-да је у сагласности са важећим планским
документом најближег претходног нивоа.
VII
Преднацрт Плана припремиће се у року од 60
дана од закључења уговора о изради Плана и
испуњења услова одређених уговором.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид и стручну
расправу,у трајању од 30 дана у просторијама
носиоца припреме и носиоца израде Плана, као и
просторијама Мјесних заједница Обудовац 1 и
Обудовац 2 .
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме
Плана и начелник општине, у року од 30 дана од
дана одржавања стручне расправе-из члана 39.став
4.Закона о уређењу простора и грађењу.
Уз приједлог Плана,носилац припреме и
Начелник
општине
поднијеће
Скупштини
општине и приједлог одлуке о доношењу
Регулационог Плана, са потребним образложењем.
У образложењу приједлога одлуке о доношењу
Плана,носилац припреме ће дати и податке о
примједбама и приједлозима који су у току јавног
увида и стручне расправе поднесени на нацрт
Плана,те стручно образложење о примједбама и
приједлозима који нису могли бити прихваћени.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-252/10
Предсједник Скупштине
29.октобар 2010.године 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“,број: 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“,број 4/05 и 9/07), Скупштина
општине Шамац на Двадесетој редовној
сједници одржаној 29.октобра 2010.године,
донијела је

ОДЛУКУ
o стављању у промет
неизграђеног грађевинског
земљишта
Члан 1.
Ставља се у промет путем јавног надметања
за продају следеће неизграђено грађевинско
земљиште:
- к.ч. број: 1642/6 из ПЛ број: 34 К.О.
Крушково Поље у површини од 941 m2 којој у
нарави и по старом премјеру одговара к.ч.
500/62 уписане у ЗК уложак број: 352 К.О.
Крушково Поље,
- дио к.ч. 259/9 из ПЛ број: 633/1 К.О.
Крушково Поље у површини од 450 m2 којој у
нарави и по старом премјеру одговара к.ч.број:
500/183 уписане у ЗК уложак број: 341 К.О.
Крушково Поље.
Члан 2.
За поступак провођења лицитације по овој
Одлуци задужује се Комисија именована од
стране Начелника Општине.
Члан 3.
Учесници лицитације, за учешће у
лицитацији,дужни су уплатити на благајни,
односно на рачун буџета општине Шамац као
продавца износ кауције од 10% почетне
продајне цијене.
Члан 4.
Са учесником лицитације, који излицитира
највишу цијену, закључиће се код нотара
Уговор о купопродаји непокретности,по
претходно
прибављеном
мишљењу
Правобранилаштва
Републике
СрпскеСједиште замјеника у Добоју.
Предаја непокретности у посјед извршиће се
у року 15(петнаест) дана,након исплате
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити
Записник о примопредаји.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења,а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број:07-022-264/10
ПРЕДСЈЕДНИК
29.октобар 2010. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 30.алинеје друга и једанаеста
Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник
Републике Српске», број 101/04,42/05 и 118/05)и
члана 35. Статута општине Шамац («Службени
гласник општине Шамац», број 4/05 и 9/07), а у
складу са чл. 16. и 17.Одлуке о условима и
процедурама
у поступку прибављања
и
располагања
имовином
општине
Шамац
("Службени гласник општине Шамац", бр.16/10),
Скупштина општине Шамац,на Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године,донијела је

ОДЛУКУ
о додјели простора на коришћење
I-Удружењу грађана Удружење ратних војних
инвалида општине Шамац (скраћени назив:УРВИ
Шамац) из Шамца, уписан у регистар удружења
код Основног суда у Добоју под бројем 085-0-Ф106-000-038 од 31. 5. 2006.године,Матични број
код Републичког завода за статистику11006787,
ЈИБ 4402031680005,додјељује се на коришћење
без накнаде,пословни простор у Шамцу, зграда
бившег ГП «Грађевинар», улица Вука Караџића
бб,површине од 15 m2,у сврху остваривања циљева
и обављања дјелатности удружења у складу са
оснивачким актом,на период од двије године.
II- Овлашћује се начелник општине Шамац да
закључи уговор о коришћењу пословне просторије
у складу са тачком I. Ове Одлуке.
III- За реализацију ове одлуке, задужује се
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Шамац.
IV – Ова одлука ступа на снагу са даном
доношења, и иста ће бити објављена у
«Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-267/10
Предсједник Скупштине
29.октобар 2010.године Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 30.алинеја друга и једанаеста
Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник
Републике Српске», број 101/04,42/05 и 118/05)и
члана 35. Статута општине Шамац («Службени
гласник општине Шамац», број 4/05 и 9/07), а у
складу са чл.15.тачка 6. и чл. 16. и 17. Одлуке о
условима и процедурама у поступку прибављања
и располагања имовином општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац", бр.16/10),
Скупштина општине Шамац,на Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године,донијела је

ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија на
коришћење

Члан 1.
Привредном друштву «АДА ПЕТРОЛ» д.о.о.
Шамац,Шкарић бб, уписан у регистарски
уложак код Основног суда у Добоју под бројем
1-848-00 од 31.8.2005.године, Матични број
код Републичког завода за статистику:
1289594, ЈИБ: 400482430000, додјељују се на
коришћење, без накнаде,пословне просторије
бившег ЈКП „11 Април“ Шамац у Шамцу, у
површини од 505 m2,на период од четири
године,под следећим условима:
- сврха: обављање дјелатности уписане у
судски
регистар-производња
рафије
и
полупропиленских везива за пољопривреду
- период трајања коришћења: четири(4)
године
- «АДА ПЕТРОЛ» д.о.о. Шамац има обавезу
извршити потребне радове у циљу привођења
просторија намјени уз прибављање неопходних
сагласности надлежних органа, додијељеним
просторијама и припадајућом инфраструктуром
управљати као добар привредник, вршити
текуће одржавање додијељених просторија,
вршити текуће одржавање додијељених
просторија, плаћати утрошак електричне
енергије, воде,канализације и све комуналне и
друге дажбине које произилазе из закона и
других подзаконских прописа и прописа
општине Шамац.
Члан 2.
Детаљан попис имовине која се даје на
коришћење и управљање, биће утврђен
записником
о
примопредаји
приликом
закључења уговора о коришћењу и увођења у
посјед.
Примопредају објекта-пословних просторија
који се дају на коришћење у складу са овом
Одлуком,извршиће комисија,коју ће именовати
начелник општине.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Шамац да,
са «АДА ПЕТРОЛ» д.о.о. Шамац, закључи
уговор-којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе међу потписницима,као и услови и
начин коришћења пословних просторија из
члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке,задужује се
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Шамац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу са даном
доношења,а објавиће се у «Службеном
гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-268/10 Предсједник Скупштине
29.октобар 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
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“,број 4/05 и 9/07) и чланом 6.став
4.Одлуке о интернет презентацији општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр. 2/09),
Скупштина
општине
Шамац,на
приједлог
Начелника општине,на Двадесетој редовној
сједници одржаној 29.октобра 2010.године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању
Главног и одговорног уредника и
Уређивачког савјета интернет
презентације општине Шамац
I
У Рјешењу о именовању Главног и одговорног
уредника и Уређивачког савјета интернет
презентације општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“, број 12/09),у тачки II. алинеја
трећа разрјешава се Александар Стокић,а именује
се Маријо Стефановић.
II
Ово Рјешење ступа на снагу са даном
доношења,а биће објављено „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 07-111-64/10
Предсједник Скупштине
29. октобар 2010.год. 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
чл. 35.и 60.Статута општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), и чл.
92.став 1. и 79. став 6. Пословника Скупштине
општине Шамац ("Службени гласник општине
Шамац",бр.10/09 и 9/10), Скупштина општине
Шамац,на Двадесетој редовној сједници одржаној
29.октобра 2010. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Шамац,након претреса о
Приједлогу Одлуке о легализацији бесправно
почетих или изграђених објеката или дијелова
објеката на подручју општине Шамац,одлучила је
да се приједлог наведене одлуке врати Одјељењу
за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
као
обрађивачу
ради
поновног
сагледавања основних питања која се односе на
легализацију бесправно почетих или изграђених
објеката или дијелова објеката,а нарочито:

- документација која се прилаже у поступку
легализације(садржина пројекта изведеног стања и др.)
- висина,рокови и начин плаћања накнада
за легализацију
- право подносиоца захтјева на правна
средства
- поједностављивање услова и поступка
легализације.
2. Скупштина општине Шамац закључује да
је потребно да се изради,у форми нацрта, новиизмијењени текст Одлуке о легализацији
бесправно почетих или изграђених објеката
или дијелова објеката и да начелник општине,
као предлагач акта, организује јавну расправу у
складу са Одлуком о јавним расправама
("Службени гласник општине Шамац",бр.12/09)
јер се наведеном одлуком уређују питања од
посебног значаја за грађане општине и о
којима је неопходно да се најшире консултују
заинтересовани органи и организације.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења,а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-270/10 Предсједник Скупштине
29.октобар 2010.год. 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
чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чл. 5.
и 8.став 2..Одлуке о условима и процедурама у
поступку
прибављања
и
располагања
имовином општине Шамац("Службени гласник
општине Шамац", бр. 16/10) и чланом 92. став
1.Пословника Скупштине општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09
и
9/10),Скупштина
општине
Шамац,
разматрајући захтјев Удружења грађана
Друштво «Удруга Хасићани» из Доњег Хасића
за додјелу на коришћење без накнаде пословни
простор у згради бившег Подручног одјељења
Основне школе у Доњем Хасићу,на Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Шамац није у
могућности удовољити захтјеву Удружења
грађана Друштво «Удруга Хасићани» из Доњег
Хасића за додјелу на коришћење без накнаде
пословни простор у згради бившег Подручног
одјељења Основне школе у Доњем Хасићу из
разлога што нема слободних просторија које
би се могле дати на коришћење.
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У складу са актом Савјета Мјесне заједнице
Доњи Хасић бр.27-08 од 26.8.2010.године,
заинтересована удружења грађана могу се обратити
Савјету Мјесне заједнице Доњи Хасић у циљу
одобравања термина за одржавање састанака у
згради Подручног одјељења Основне школе у
Доњем Хасићу.
III
Скупштина општине Шамац даје подршку свим
удружењима грађана ради остваривања циљева
оснивања,а посебно удружењима која чувају
традицију и културу народа који живе на подручју
општине Шамац.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеномгласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-265/10
Предсједник Скупштине
29. октобар 2010.год. 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 чл.35.и 60.
Статута општине Шамац("Службени гласник општине
Шамац",бр.4/05 и 9/07), чл. 5. и 8.став 2.Одлуке о
условима и процедурама у поступку прибављања
и располагања имовином општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 16/10) и
чланом 92. став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",
бр.10/09 и 9/10),Скупштина општине Шамац,
разматрајући
захтјев
Удружења
грађана
«Удружење пољопривредника и корпара» из
Тишине за додјелу на коришћење без накнаде
пословни простор у згради бившег Подручног
одјељења Основне школе у Доњем Хасићу,на
Двадесетој редовној сједници одржаној 29.октобра
2010.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Шамац није у могућности
удовољити захтјеву Удружења грађана «Удружење
пољопривредника и корпара» из Тишине за додјелу
на коришћење без накнаде пословни простор у
згради бившег Подручног одјељења Основне школе
у Доњем Хасићу из разлога што нема слободних
просторија које би се могле дати на коришћење.
II
У складу са актом Савјета Мјесне заједнице
Доњи Хасић бр.27-08 од 26.8. 2010. године,
заинтересована удружења грађана могу се
обратити Савјету Мјесне заједнице Доњи Хасић у
циљу одобравања термина за одржавање састанака
у згради Подручног одјељења Основне школе у
Доњем Хасићу.

III
Скупштина општине Шамац даје подршку
свим удружењима грађана ради остваривања
циљева оснивања,а посебно удружењима која
чији су циљеви развој пољопривреде и села на
подручју општине Шамац.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-266/10
Предсједник Скупштине
29. октобар 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу чл.30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("СлужбенигласникРепублике 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
Двадесетој редовној сједници одржаној 29.
октобра 2010.године,донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о стању запошљавања
на подручју општине Шамац и незапосленим
лицима на евиденцији за запошљавање.
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:07-022-253/10
Предсједник Скупштине
29.октобар 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
171 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 Двадесетој редовној сједници одржаној
29.октобра 2010. године,донијела је следећи
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ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о стању безбједности
саобраћаја на подручју општине Шамац за период
1.1.-30.6.2010.године са упоредним показатељима
за исти период 2009. године,израђена од стране
Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Шамац бр. 09-01/4-220-1323/10 од 14.10.2010
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:07-022-255/10
Предсједник Скупштине
29. октобар 2010. 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 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 Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о стању јавног реда и
криминалитета на подручју општине Шамац у
периоду 1.1.-30.9.2010.године израђена од стране
Полицијске станице Шамац бр. 09-4/01-052/10 од
10.10.2010. 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:07-022-254/10
Предсједник Скупштине
29. октобар 2010.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
173
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 Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године,донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о стању у области
ловства 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:07-022-261/10
Предсједник Скупштине
29. октобар 2010. 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 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 Двадесетој
редовној сједници одржаној 29. октобра 2010.
године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о провођењу
Одлуке о одређивању радног времена
угоститељским објектима на подручју општине
Шамац у периоду 1.1.до 30.9. 2010.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:07-022-262/10 Предсједник Скупштине
29. октобар 2010. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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ИНФОРМАЦИЈА
O ПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИМ
ОБЈЕКТИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ У ПЕРИОДУ 01.01. ДО 30.9. 2010.
ГОДИНЕ
Одлука о одређивању радног времена угоститељским
објекатима на подручју општине Шамац објављена је у
Службеном гласнику општине Шамац,број 1/09 и иста
је у примјени од 17.2. 2009.године. Чланом 13.Одлуке
одређено је да надзор над примјеном ове Одлуке врши
комунална полиција.Стим у вези у овом извјештајном
периоду планирани су и реализовани надзори у погледу
придржавања одредаба ове Одлуке а посебно чланова
2.,3. и 11.а који се односе на дужину радног вријемена
и чујност музике изван затвореног дијела објекта.Ове
активности Комунална полиција је предузимала
самостално као и у сарадњи са припадницима
полицијске станице Шамац.Тако је у овом извјештајном
периоду урађено 17 надзора од којих је 15 надзора у
сарадњи са припадницима полицијске станице Шамац .
Тежиште надзора били су угоститељски објекти на
територији града. У току вршења надзора уочени су и
одређени пропусти те је с ходно томе изречено и 26
мјера упозорења.За прекршеје из члана 3.Одлуке за
дуже радно вријеме од дозвољеног изречено је 13 мјера
упозорења и то:
1. Дана 07.03.2010.године у времену од 02,10 до 02,20
часова упозорени су пицерија ''АМИГО''
и Кафе
''СТАРИ САТ'';
2. Дана 14.03.2010. године у 02,15 часова упозорен је
Кафе ''СТАРИ САТ'' а у времену од 03,10 до 03,20
часова упозорене су дискотеке ''АРТ' и ''8'';
3. Дана 12.06.2010.године у времену од 02.,10 до 02,20
часова упозорени су Кафе ''МОНЦА'' и ''ЕНИГМА'';
4. Дана 27.06.2010. у времену од 02,10 до 02,20 часова
упозорени су Кафе ''СТАРИ САТ'' и ''ЕНИГМА'',а у
03,15 часова упозорена је дикотека ''ВАЛЕНТИНО'';
5. Дана 31.07.2010.године у 02,15 часова упозорен је
Кафе ''МОНЦА'';
6. Дана 29.08.2010. године у 02,10 часова упозорена је
Пицерија ''АМИГО'' и
7. Дана 25.09.2010. године у 02,15 часова упозорен је
Кафе''ЕНИГМА''.
За прекршеје из члана 11.Одлуке,за извођење живе
музике као и емитовање музике преко музичких урђаја
која је имала чујност изван затвореног дијела објекта у
којем се изводи односно емитује изречено је 8 мјера
упозорења и то:
1. Дана 31.01.2010.године у 01,30 часова упозорена је
дикотека ''ВАЛЕНТИНО'';
2. Дана 12.06.2010. године у 02,05 часова упозорена је
дикотека ''АРТ'';
3. Дана 27.06.2010. године у 02,10 часова упозорена су
дикотеке ''ВАЛЕНТИНО'' и ''ИН'' и кафе диско пицерија
''СПЕЈС'';
4. Дана 31.07.2010. године у 02,05 часова упозорена је
дикотека ''АРТ'';
5. Дана 29.08.2010. године у 02,10 часова упозорена је
дикотека''ВАЛЕНТИНО'' и
6. Дана 19.09.2010. године у 02,05 часова упозорена је
дикотека''ВАЛЕНТИНО''.

За прекршаје из члана 110 в.Одлуке о комуналним
дјелатностима(''Службени гласник општине Шамац,број
8/07,1/08,3/09,12/09,16/09,10/10,15/10 и 16/10) којим
је регулисано да се у дане викенда у оквиру љетне
баште може пуштати музика из музичких уређаја
или изводити музички програм уживо и да ниво
дозвољене буке ноћу(од 22,00 до 06,00 часова) не
смије прелазити 60 dBA мјерено уређајем за
мјерење буке,изречено је 5 мјера упозорења и то:
1. Дана 22.08.2010. године у времену од 00,00 до
01,00 часова упозорене су:
- дискотека ''ИН'' гдје је ниво буке износио 90 dBA;
- дискотека ''МИСИЈА'' гдје је ниво буке износио
85 dBA;
-дискотека ''BOSS'' гдје је ниво буке износио 85 dBA;
- дискотека ''ВАЛЕНТИНО'' гдје је ниво буке
износио 85 dBA и
- дискотека ''8'' гдје је ниво буке износио 78 dBA.
По изреченој мјери упозорења сви власници
угоститељских објеката свели су јачину музике у
границе дозвољене буке.У шест извршених надзора
нађено је уредно стање у погледу радног времена и
чујности музике и то у дане:28.о2.,24. 04.,
01.05.,25.05.,17.07. и 21.08. 2010.године.
Дана 12.08.2010.године у времену од 18,00 до
20,00 часова извршено је пробно мјерење чујности
музике у љетним баштама уз употребу уређаја за
мјерење буке и том приликом су у појединим
случајевима измјерене буке јачине од 60 до 95
dBA. Из свега горе изнешеног видљиво је да су
присутне појаве не придржавања Одлука од стране
власника угоститељских објеката и да је комунална
полиција поступала у складу са
законским
овлаштењима и истима изрицала мјере упозорења
цијенећи да прекорачења радног времена нису
драстична и да је гласноћа музике
после
упозорења довођена у границе дозвољене јачине.
Истичемо да у овом периоду није било притужби
ни примједби грађана на рад угоститељских
објеката у погледу дужине радног
времна и
гласноће музике.
Одсјек комуналне полиције ће и у наредном
периоду наставити са вршењем надзора
над
провођењем
Одлуке
о
радном
времену
угоститељских објеката, како самостално тако и у
сарадњи са ПС Шамац.
Шамац,октобар 2010.године
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На основу чл.30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("СлужбенигласникРепублике 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 Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године,донијела је следећи
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ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о
провођењу Одлуке о одређивању радног времена
правним лицима и предузетницима који обављају
трговинску,занатску и услужну дјелатност на
подручју општине Шамац у периоду 1.1.до 30.9.
2010.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:07-022-263/10
Предсједник Скупштине
29.октобар 2010.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИНФОРМАЦИЈА
О ПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ
ТРГОВИНСКУ,ЗАНАТСКУ И УСЛУЖНУ
ДЈЕЛАТНОСТ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ У ПЕРИОДУ 01.01. ДО
30.09.2010.ГОДИНЕ
У складу са одредбама члана 15. став.1 Закона о
трговини(«Службени гласник Републике Српске», бр.
6/07),члана 12.Закона о занатско-предузетничкој
дјелатности(«Службени гласник Републике Српске»,
број 72/07-пречишћени текст),члана 21.алинеја друга
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске»,број 101/04,42/05 и 118/05) и члана
27. алинеја друга и члана 35.Статута општине Шамац
(«Службени гласник општине Шамац,број 4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац на трећој редовној
сједници одржаној 30.1.2010.године донијела је Одлуку
о одређивању радног времена правним лицима и
предузетницима који обављају трговинску, занатску и
услужну дјелатност на подручју општине Шамац
надзор и контролу провођења ове Одлуке врши
надлежна
тржишна
инспекција
и
комунална
полиција.Одредбама чланова 2.3.,4.,5.,6.,7. и 10.
наведене Одлуке регулисано је радно вријеме правним
лицима
и
предузетницима
који
обављају
трговинску,занатску и услужну дјелатност на подручју
општине.Комунална полиција је у свом редовном
раду вршила надзор над провођењем Одлуке и том
приликом је констатовано да се Одлука поштује у
потпуности,тако
да
није
било
предузимања
прекршајних радњи из члана 11.Одлуке. Такође,
комуналној полицији није достављена нити једна
примједба или притужба грађана у вези провођења
одредаба ове Одлуке.
У периоду од ступања на снагу ове Одлуке (17. 2.
2009.године) па до 01.010.2010. Одјељење за привреду
и друштвене дјелатности општине Шамац је сходно
члану 5.тачка 3. Закона о празницима РС (''Службени
гласник РС'',број 43/07)издало 37 рјешења правним

лицима
и
предузетницима
који
обављају
трговинску,занатску и услужну дјелатност којима
се одобрава рад у дане државних празника.
Тржишни инспектор је од тренутка ступања на
снагу горе поменуте одлуке приликом својих
контрола надзирао поштовање исте.У протеклом
времену извршена је контрола скоро свих субјеката
на територији Општине Шамац,тј. око 380 објеката
правних лица и предузетника који обављају
трговинску, занатску и услужну дјелатност ,а који
су у надлежности тржишне инспекције.Приликом
контрола констатовано је да субјекти обухваћени
овом одлуком у потпуности се придржавају
истакнутог распореда и прописаног почетка и
завршетка радног времена.Међутим, непоштовање
одлуке констатовано је у сегменту неистицања,
односно неправилног истицања радног времена
субјеката.Због уочених неправилности рјешењима
је налагано отклањање истих,а изрицане су и
прекршајне санкције.На основу општинске Одлуке
о одређивању радног времена правним лицима и
предузетницима који обављају трговинску, занатску
и услужну дјелатност на подручју општине Шамац
изречено је 57 прекршајних налога у укупној
вриједности од 8.300,00 КМ од чега је 7.400,00 КМ
уплаћено у буџет општине до 01.10.2010.године.
Шамац,октобар 2010.године
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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 Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о наплати ренти,
накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта,комуналне накнаде и комуналних
такси за период 01.01.до 30. 6. 2010.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:07-022-257/10 Предсједник Скупштине
29. октобар 2010. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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ИНФОРМАЦИЈА
о наплати ренти,накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта,комуналне накнаде и комуналних такси за период 01.01.до 30. 6.
2010.године
1. Увод
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Административне службе Општине Шамац, у
складу са Програмом рада Скупштине општине Шамац за 2010. годину,израдило је Информацију о наплати
ренти,накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,комуналне накнаде и комуналних такси за период
01.01. до 30.06.2010. године и исту доставља Скупштини општине Шамац на разматрање и усвајање.
2. Стање наплате накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта (трајна рента),
једнократне ренте и накнаде за уређење градског грађевинског земљишта
2.1. Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта (трајна рента)
Обавеза плаћања накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта, једнократне ренте и накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта утврђена је Законом о грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 112/06) и Одлуком о грађевинском земљишту («Службени гласник општине Шамац»,
број 2/07, 7/07, 1/08 , 4/09 и 4/10).
Обвезници накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта су власници или носиоци права
располагања на стамбеном, пословном или сличном простору,односно физичка и друга правна лица која су
корисници градског грађевинског земљишта.
Обавеза плаћања ове накнаде је трајна,а висина накнаде утврђује се према јединици површине земљишта,
намјени и зони којој припада.
За пословне просторе ову врсту накнаде утврђује Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, а послови утврђивања ове накнаде за стамбене и помоћне просторе повјерени су ОЈДП «Шамац-Стан»
из Шамца, уговором закљученим на основу Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
(«Службени гласник општине Шамац, број 7/07).
У 2010. години истом је задужено укупно 261 обвезник – власник пословног простора и 1926 обвезника власника стамбеног и/или помоћног простора у укупном износу од 354.305,49 КМ од чега је наплаћено 97.582,14
КМ.
Ова врста накнаде за пословне просторе плаћа се мјесечно с тим да се задња рата плаћа до 15.12. текуће
године, а за самбене и помоћне просторе полугодишње са обавезом уплате друге рате до 15.12. текуће године,
тако да наплаћени износ садржи доспјеле обавезе.
2.2. Накнада за природне погодности (једнократна рента)
Накнада за природне погодности и погодности изграђене комуналне инфрастукруте (једнократна рента)
утврђује се инвеститору изградње стамбеног,стамбено-пословног, пословног или др. објекта који ће се градити
на грађевинском земљишту и иста је у посматраном периоду задужена у износу од 35.427,80 КМ а наплаћено у
износу од 6.198,40 КМ.
.
2.3. Накнада за уређење градског грађевинског земљишта
Накнаду за уређење градског грађевинског земљишта, која обухвата стварне трошкове припремања и
опремања грађевинског земљишта, плаћају инвеститори грађевине која се гради на том земљишту према
јединици корисне површине објекта за чију изградњу се издаје урбанистичка сагласност и иста је у посматраном
периоду задужена у износу од 9.493,26 КМ, а наплаћена у износу од 4.287,74 КМ.
3. Стање наплате комуналних такси
Комуналне таксе плаћају се на :
- приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима
- заузимање јавних површина
- за сваку истакнуту фирму и рекламу
- за кориштење простора за паркирање моторних возила и њихових приколица на одређеним просторима
- за објаве и огласе (рекламе) на јавним мјестима,
- за кориштење слободних површина за кампове, шаторе и другу привремену употребу.
Одобрења за кориштење јавних добара као и утврђивање накнаде врши Одјељење за просторно уређење и
стамбено–комуналне послове,осим наплате кориштења простора за паркирање моторних возила и прикључака
на одређеним просторима коју наплату врши друго правно лице,а на основу уговора о повјереном послу од
стране Општинске административне службе.
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Преглед задужења и наплате комуналне таксе за период од 01.01. до
30.06.2010. године
Р/б

НАЗИВ ТАКСЕ

.
1. Комунална такса за истакнуту фирму
2. Ком. такса за кориштење јавне површине
4. Ком. такса за кориштење простора за
паркирање (Слободна зона)

ЗАДУЖЕЊЕ
(у КМ)

НАПЛАЋЕНО
(у КМ)

138.723,31
5.303,00

95.267,57
9.037,90
97.000,00

5. Комунална такса за кор.јавне површине
за постављ. гараже

19.114,14

10.337,65

6. Ком. такса за постављену рекламу
7. Ком. такса за извођ.музичког прог.

22.900,00
790,00

7.872,00
595,00

УКУПНО

186.830,45

220.110,12

3.1. Комунална такса за истакнуту фирму
Обвезници плаћања комуналне таксе за истакнуту фирму су сва регистрована правна лица у
државном или приватном власништву, осим органа и организација које врше послове од посебног
друштвеног интереса, те у том смислу од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено
комуналне послове, до израде ове информације донесено је укупно 684 рјешења, а књиговодствено је
задужено у износу од 138.723,31 КМ од чега је наплаћено 95.267,57 КМ.
3.2. Комунална такса за кориштење јавне површине
Комунална такса за кориштење јавне површине утврђује се корисницима који по одобрењу
надлежног органа користе јавну површину у сврху за коју је Одлуком о комуналним дјелатностима
предвиђено да се иста може користити. У посматраном периоду издато је укупно 40 рјешења којим се
одобрава кориштење јавне површине и задужење по том основу износи 5. 303,00 КМ, а наплаћено
9.037,90 КМ.
Код ове врсте таксе наплата је у посматраном периоду већа од задужења из разлога што су од стране
обвезника вршене уплате по основу задужења из ранијег периода
3.3. Комунална такса за заузимање јавне површине (гараже)
По основу комуналне таксе за заузимање јавне површине за постављене гараже у 2010. години
задужено је 227 обвезника у укупном износу од 19.115,14 КМ,а са 30.06.2010.године наплаћено у
износу од 10.337,65 КМ. Ова врста комуналне таксе плаћа се мјесечно унапријед,тако да је у
наплаћеном износу садржана наплата за извјештајни период.
3.5. Комунална такса за кроиштење простора за паткирање моторних возила
Наплату комуналне таксе за кориштење простора за паркирање моторних возила и прикључака на
простору одређеном као терминал у функцији царинског прелаза врши ЈП «Слободна зона» Шамац,
које управља том јавном површином, с тим што исто врши уплату дијела средстава у проценту од
30% на јединствени рачун трезора општине Шамац, до 5-тог у мјесецу за претходни мјесец. По овом
основу, у извјештајном периоду, уплаћена су средства у износу од 97.000,00 КМ.
3.6. Комунална такса за истакнуту рекламу или рекламни натпис
За истакнуту рекламу или рекламни натпис,по одобрењу надлежног органа, обвезници плаћају
годишњу таксу, тако да је по том основу задужено 77 обвезника у износу од 22.900,00 КМ, од чега је
до 30.06.2010. године наплаћено 7.872,00 КМ.
3.7. Комунална такса за извођење музичког програма
За приређивање музичког програма уживо у угоститељским и другим објектима плаћа се комунална
такса по дневном наступу, а по пријави обвезника прије почетка кориштења музике. У овом
извјештајном периоду издато је укупно 5 рјешења,а задужење по овом основу је у износу од 790,00
КМ, од чега је наплаћено 595,00 КМ.
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Преглед задужења и наплате ренти,накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта и и комуналних такси у
периоду 01.01. до 30.06.2010. године
Р/Б НАЗИВ
задужено
наплаћено
Индекс
________________________________________________________________________________________
1. Накнада за кор.град.грађ.
земљишта (трајна рента)
354.305,49
97.582,14
28
2. Накнада за прир.погодности
(једнократна рента)
35.427,80
6.198,40
17
3. Накнада за уређење град.грађ.
9.493,26
4.287,74
45
земљишта
4. Ком. такса за истакнуту фирму
138.723,31
95.267,57
69
5. Ком. такса за коришћ. јавне површ.
5.303,00
9.037,90
170
6. Ком. такса за кориштење простора за
паркирање (Слободна зона)
97.000,00
7. Ком.такса за кор.јавне површине
за постављ. гараже
19.114,14
10.337,65
54
8. Ком. такса за постављену рекламу
22.900,00
7.872,00
34
9. Ком. такса за извођ.музичког прог.
790,00
595,00
75

УКУПНО

586.057,00

328.178,40

56

4. З А К Љ У Ч А К
Из табеларног пегледа задужења и наплате ренте, накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта и комуналних такси може се видјети да је наплата у извјештајном периоду по неким
ставкама и мања од 50% нашта утичу углавном рокови наплате који се за поједине обавезе протежу
током цијеле године.Морамо нагласити да је дошло и до смањења задужења, како у укупном износу
тако и у броју обвезника.Ово из разлога што је у јануару ове године Скупштине општине донијела
нову Одлуку о комуналним таксама и тарифу комуналних такси, којом су поједине врсте комуналних
такси смањене, што је резултирало мањем укупном задужењу. Такође,дошло је и до смањења броја
обвезника комуналне таксе на истакнуту фирму због одјава дјелатности, обвезника за постављене
рекламе и кориштење јавне површине, због смањеног броја корисника јавне површине и рекламних
натписа. Измјеном Одлуке о грађевинском земљишту, донесеној у фебруару 2010. године, смањене су
и накнада за уређење градског грађевинског земљишта и накнада за природне погодности
(једнократне рене), што је такође имало утицаја на укупна задужења ових накнада.
Дакле може се констатовати да је свеопшта криза знатно утицала на могућности корисника наших
услуга јер и поред тога што су поједине комуналне таксе и накнаде смањене, смањен је и број
обвезника.Како су рокови плаћања код појединих такси и накнада различити, односно како се
протежу током цијеле календарске године, и како је за поједине приходе одобрено одгођено плаћање
(накнада за уређење земљишта и једнократна рента), то се у овом извјштају и не може дати потпун
преглед наплате.Тенденција раста ових прихода је уобичајена за другу половину године.
Задатак контроле и наплате ових прихода за Административну службу стоји као стални радни
задатак и у овој години уложиће се максимални напори да се ови приходи наплате.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
177
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 Двадесетој редовној сједници

одржаној 29.октобра 2010.године,донијела је
следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о стању рушевних
објеката на подручју Шамца са приједлогом
мјера за њихово уклањање.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини
саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број:07-022-259/10
Предсједник Скупштине
29. октобар 2010.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИНФОРМАЦИЈА
О СТАЊУ РУШЕВНИХ ОБЈЕКАТА НА
ПОДРУЧЈУ ШАМЦА СА ПРИЈЕДЛОГОМ
МЈЕРА ЗА ЊИХОВО УКЛАЊАЊЕ
Чланом 136.Одлуке о комуналним дјелатностима
(''Службени гласник општине Шамац'',број 8/07,
1/08, 3/09, 12/09,16/09, 10/10, 15/10 и 16/10)
регулисано је да су власници и сувласници,
односно корисници зграда и пословних простора,
дужни редовно одржавати спољне дијелове зграда
и објеката у техничком, функционалном и
естетском погледу и то:фасаде,балконе, терасе,
спољну столарију,кров,излоге, прозоре и остало.
Чланом 9.став 1.тачка 30. Закона о комуналној
полицији(''Службени гласник РС'',број 85/03)
регулисано је да ндзор над одржавањем фасада и
кровова врши комунална полиција. С тим у вези
Одсјек комуналне полиције је у протеклом
периоду вршио снимање стања зграда у ужем
дијелу града којом приликом је извршено
фотографисање као и сачињен приједлог мјера за
поправку или измјену спољних елемената на
згради.Као ужи дио града узели смо простор који
ограничавају
улице
Цара
Лазара-Доситеја
Обрадовића-Обилићев Венац и том приликом смо
регистровали
97
објеката(стамбени,стамбено
пословни и пословни) на којима је неопходно
извршити попавку или измјену спољних елемената
зграде. Од овог броја на 13 зграда индивидуалног
становања и 5 стамбено пословних неопходно је
извршити санацију кровне конструкције са
кровним прекривачем,реконструкцију фасаде,
замјена олучних вертикала и хоризонтала и
замјена нових прозорских отвора.На 4 зграде
индивидуалног становања и 9 пословних објеката
неопходно је извршити санацију кровне
конструкције
са
кровним
прекривачем,
реконструкцију фасаде и замјена
нових
прозорских отвора.На 2 зграде индивидуалног
становања неопходно је извршити санацију кровне
конструкције
са
кровним
прекривачем,
реконструкцију фасаде и замјену
олучних
вертикала и хоризонтала.На
једној згради
индивидуалног становања неопходно је извршити
санацију кровне конструкције са кровним
прекривачем и реконструкцију фасаде.На 6 зграда
индивидуалног становања неопходно је извршити
реконструкцију фасаде,замјену олучних вертикала
и хоризонтала и замјену нових прозорских
отвора.На 10 зграда индивидуалног становања

неопходно је извршити реконструкцију фасаде
и замјену нових прозорских отвора.На 2 зграде
индивидуалног становања неопходно је
извршити реконструкцију фасаде и замјену
олучних вертикала и хоризонтала.На 35 зграда
индивидуалног становања(26 зграда стара
градња и 9 зграда новија-недовршена градња) и 3
стамбено пословне зграде(колективно становање)
неопходно је извршити реконструкцију фасаде.
На 7 стамбено пословних зграда(које су у
изградњи) још увијек нису до краја доведени
столарски, молерско-фарбарски и лимарски
радови.У току вршења надзора комунална
полиција је наишла и на одређене проблеме а
који се огледају у следећем:
- у катастру и грунтовници нема података о
тренутним власницима објеката;
- у већини случајева нису проведене
оставинске расправе;
- непозната адреса боравка власника и
корисника стамбених објеката;
- већина станара зграда нису регистровани
као заједница етажних власника.
У случајевима гдје су власници објеката
познати а који или станују у истим или је
позната њихова адреса боравка позивани су
од стране комуналне полиције и о обављеном
разговору саачињен је записник којим је
констатовано које су то радови које треба
предузети на објектима и у ком року.Од
укупно сачињених 17 записника и издата 4
рјешења странке су у 10 случајева поступиле
по записнику и рјешењу комуналне полиције
и том приликом извршили санацију кровне
конструкције са кровним прекривачем,
реконструкцију фасаде, замјену
олучних
вертикала и хоризонтала и замјену нових
прозорских отвора. У осталих 8 записника
странке су изјавиле да немају материјалних
могиућности да отклоне недостатке на
објектима као и да сматрају да су прошла
дешавања у рату довела до оштећења објеката
и да би требали добити донаторска средства
како би на објекту отклонили уочене
недостатке.У једном записнику странка је
изјавила да ће постојећи објекат рушити. Од
издата 2 рјешења, у једном случају странка је
дјелимично поступила док ће у другом случају
странка приступити рушењу објекта до краја
ове године.На основу члана 78. Закона о
инспекцијама у Републици Српској(''Службени
гласник Републике Српске'',број 113/05 и 1/08),
сходно члану 88. Закона о инспекцијама у
Републици Српској(''Службени гласник Републике
Српске'',број
74/10),провјеру
физичке
дотрајалости објеката врши урбанистичкограђевинска инспекција Административне
службе Општине Шамац.
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Урбанистичко-грађевинска
инспекција
Административне службе Општине Шамац,на
основу члана 104. Закона о уређењу простора и
грађењу(''Службени гласник Републике Српске'', број
55/10),утврђује да због физичке дотрајалости,
елементарних непогода или ратних дејстава и
већих оштећења, уколико објекат не може даље да
служи својој намјени или да представља
опасностпо живот или здравље људи, околне
објекте и саобраћај, као и услове и мјере које је
потребно спровести, односно обезбиједити при
уклањању објекта или дијела објекта, те предлаже
Одјељењу за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Административне службе
Општине Шамац.Ако се у поступку доношења
рјешења о уклањању објекта или дијела објекта
утврди да се опасност по живот или здравље људи,
околне објекте и саобраћај може отклонити
реконструкцијом објекта или његовог дијела, на
захтјев власника може се према одредбама овог
закона одобрити реконструкција објекта или
његовог дијела, под условом да се изведе у року
који одреди Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Административне
службе Општине Шамац.
Урбанистичко–грађевинска
инспекција
Административне службе Општине Шамац је у
протеклом периоду вршила евидентирање физичке
дотрајалости објеката којом приликом је извршено
и фотографисање.
У случајевима гдје је то било могуће,позване су
странке у поступку провјера физичке дотрајалости
објеката, и пружена им је могућност да учествују у
поступку и изјасне се о чињеницама и
околностима важним за доношење рјешења,у овим
поступцима, сходно одредбама чланова 9.,123. и
131. Закона о општем управном поступку
(''Службени гласник Републике Српске'',број
13/02, 87/07 и 50/10).За утврђивање и оцјену
чињеница важних за рјешење у поступку провјере
физичке дотрајалости објеката,потребно је
стручно знање,те је потребно извршити
вјештачење и за вјештака се одређује стални
судски вјештак грађевинске струке на основу
члана 171. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Српске",број
13/02,87/07 и 50/10). Евидентирано је да 28
објеката(стамбени, стамбено–пословни,пословни и
помоћни) не може даље да служи својој намјени
или да представља опасностпо живот или здравље
људи,околне објекте и саобраћај.Од чега је 21
стамбених објекта,3 стамбено-пословна објекта, 3
објекта пословна и 1 помоћни објекат.
За 16 објеката, је покренут поступак, то јесте,7
објеката је уклоњено,на 1 објекту је уклоњен дио,2
објекта су санирана, за 1 објекат је донесено
рјешење, док су остали у поступку.

У кратким цртама проблеми који су пратили
поступке провјера физичке дотрајалости
објеката у претходном периоду :
- Неријешени имовинско–правни односи
(оставинске расправе,неажурираност катастарких и
грунтовних књига)
- Недостатак података о власницима –
посједницима објеката, то јест, о етажним
власницима (мјеста пребивалишта, боравишта,
адресе становања, матичних бројева, датума и
мјеста рођења, датума и мјеста смрти, и сл);
- етажних власници нису регистровани као
заједница етажних власника;
- недостатак финансијских средстава.
Будући да Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Административне
службе Општине Шамац, константно ради на
проблему,физички дотрајалих објеката и
уређења општине,те да се за сваки појединачан
случај мора спровести законска процедура,што
подразумијева и обавезно саслушање странака
и прибављање мишљења вјештака, то нема
законске могућности за бржим дјеловањем у
овим предметима,али ће се наставити са даљим
активностима рјешавања ових проблема и у
будућем периоду.
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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
Двадесетој редовној сједници одржаној
29.октобра 2010.године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о раду и
функционисању мјесних заједница 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:07-022-260/10
Предсједник Скупштине
29. октобар 2010. 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 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 Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године,донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о реализацији Одлуке
о анкети као средству за утврђивање приоритета у
мјесним заједницама и критеријумима за
одређивање приоритета.
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:07-022-258/10 Предсједник Скупштине
29. октобар 2010. 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 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 Двадесетој
редовној сједници одржаној 29.октобра 2010.
године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о извршеном упису
ученика у прве разреде основних школа и Први
разред Средње школе „Никола Тесла“ Шамац за
школску 2010/2011 годину.
II
Информација из тачке
саставни дио овог Закључка.

I.,у

прилогу,чини

III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Шамац”.
Број:07-022-256/10 Предсједник Скупштине
29. октобар 2010. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
158. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Шамац за
период 01.01.- 30.06.2010.године
159. Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима
160. Одлука о оснивању Одбора за здравље
161. Одлука о измјени Одлуке о саставу чланова скупштине јавних
предузећа од општинског (локалног)значаја
162. Одлука о приступању изради Регулационог плана ужег центра
насељеног мјеста Обудовац 1
163. Одлука o стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта
164. Одлука о додјели простора на коришћење
165. Одлука о додјели пословних просторија на коришћење
166. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Главног и одговорног
уредника и Уређивачког савјета интернет презентације општине Шамац
167. Закључак
168. Закључак
169. Закључак
170. Закључак
171. Закључак
172. Закључак
173. Закључак
174. Закључак
175. Закључак
176. Закључак
177. Закључак
178. Закључак
179. Закључак
180. Закључак
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