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187 АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 4.Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“,бр. 111/09),
тачке 3.Упутства о вођењу матичних књига(„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 Двадесетпрвој редовној сједници одржаној дана 30.новембра 2010. године,
донијела је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Одређују се матична подручја на територији општине Шамац и то:
1. Матично подручје Шамац за насељено мјесто Шамац, са сједиштем у Шамцу.
2. Матично подручје Обудовац за насељено мјесто Обудовац, са сједиштем у Обудовцу.
3. Матично подручје Горња Слатина за насељена мјеста Горња Слатина,Корница,Гајеви и
Средња Слатина,са сједиштем у Горњој Слатини
4. Матично подручје Доња Слатина за насељена мјеста Доња Слатина, Баткуша и Брвник, са
сједиштем у Доњој Слатини
5. Матично подручје Црквина за насељена мјеста Црквина, Крушково Поље, Писари и Засавица,
са сједиштем у Црквини
6. Матично подјучје Тишина за насељена мјеста Тишина, Ново Село, Шкарић, Гребнице, Лугови,
Доњи Хасић и Горњи Хасић,са сједиштем у Тишини.
Члан 2.
За матична подручја из члана 1.Одлуке водиће се: матичне књиге рођених, матичне књиге
држављана, матичне књиге вјенчаних и матичне књиге умрлих.
Члан 3.
Матичне књиге се воде за матично подручје Шамац у сједишту Административне службе општине
Шамац,а за остала матична подручја у сједишту мјесних канцеларија у складу са Правилником о
организацији и систематизацији радних мјеста административне службе општине Шамац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу тридесет(30) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-290/10
30.новембар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 9. став 4. и члана 20.став 2. Закона о јавним путевима (''Службени гласник
Републике Српске'', број 16/10-Пречишћен текст) и члана 30. став 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. Стаута
општине Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), Скупштина општине
Шамац је на Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30.новембра 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјенама и допуни Одлуке о разврставању,управљању и заштити
локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац
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Члан 1.
У Одлуци о разврставању, управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/10),у члану 3. став 1. тачка 1. подтачка
3. број ''662 а'' замјењује се бројем ''462а'', у подтачка 6. број ''Л-10'' замјењује се бројем ''Л-5'', у
подтачки 7. бројеви ''Л-10 и Л-12'' замјењују се бројевима ''Л-5 и Л-6'', у подтачки 8. број ''Л-18''
замјењује се бројем ''Л-10''.
У истом члану тачка 2. подтачка 4. број ''Л-12'' замјењује се бројем ''Л-6'' и у подтачки 6. број ''Л-18''
се замјењује бројем ''Л-10''.
У истом члану у тачки 3. подтачка 1. бројеви ''Л-9 и Л-25'' замјењује се бројевима''Л-15 и Л-29''.
Члан 2.
У члану 39. став 1. послије тачке 12. додаје се нова тачка која гласи:
'' 13. ако не поступи по рјешењу надлежног инспектора''.
У истом члану у ставу 3. износ ''300'' замјењује се износом ''200 КМ'' а износ ''2000 КМ'' замјењује се
износом ''600 КМ''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

Број:07-022-292/10
30.новембар 2010.године
Шамац
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На основу чл.30.и 36.став 3.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07) и чланом 121. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, бр.10/09 и 9/10),Скупштина општине Шамац, на Двадесетпрвој редовној
сједници одржаној 30.новембра 2010.године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених
општинских функција
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању накнада за вршење одређених општинских функција(«Службени гласник
општине Шамац»,бр.4/09-Пречишћени текст,14/09 и 4/10), у члану 7а. став 1. мијења се и гласи:
«Одборници,чланови радних тијела Скупштине,предсједник,потпредсједник и секретар Скупштине,
имају право на накнаду за службена путовања у земљи и иностранству под условима и у висини
утврђеним Уредбом о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном
сектору Републике Српске(«Службени гласник Републике Српске»,бр.73/10)».
У ставу 2.иза ријечи «на удаљености преко педесет километара» додају се ријечи: «у оба правца».
Члан 2.
У члану 7б.ставови 1.,2. и 3.бришу се,а иза досадашњег става 4.који постаје став 1.додаје се нови
став 2. који гласи:
«Службено путовање у иностранство врши се на основу рјешења овлашћених лица из става 1.овог
члана и налога за службено путовање.»
Члан 3.
У Одлуци, члан 7в. брише се.
Члан 4.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине Шамац да утврди нови Пречишћени текст
Одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских функција.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-291/10
Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
30.новембар 2010.године
Шамац
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На основу чл.4. и 30. Закона о административним таксама и накнадама("Службени гласник
Републике Српске", бр.8/09-Пречишћени текст),а у складу са чланом 35.Статута Општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,на Двадесетпрвој
редовној сједници одржаној 30. новембра 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о општинским административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама("Службени гласник општине Шамац", бр.7/09
и 2/10), у Тарифном броју 7.Тарифе општинских административних такси ријечи „урбанистичке
сагласности“ замјењују се ријечима: “локацијских услова“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-293/10
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
30. новембар 2010.године
Шамац
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На основу члана 9.став 3.Закона о регулисању цијена(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
106/09),а у складу са чланом 13.став 3.Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“,бр. 11/95,18/95-испр. и 51/02),чланом 5.став 3.Уредбе о давању сагласности на
цијене одређених производа и услуга(„Службени гласник Републике Српске“,бр.51/08) и чланом 202.
Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени гласник Општине Шамац“,бр.8/07,1/08-исправка,
3/09,12/09,16/09,10/10,15/10, 16/10 и 18/10),а у складу са чланом 35.алинеја друга Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац,на
Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30. новембра 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ
о одбијању давања сагласности на нови Цјеновник услуга за коришћење
воде и канализације
Члан 1.
Скупштина општине Шамац одбија захтјев за давање сагласности на приједлог новог Цјеновника
услуга за коришћење воде и канализације који је утврдио Надзорни одбор КП „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац на својој Четвртој сједници одржаној 21.октобра 2010.године, бр. 1090А/10.
Члан 2.
Цјеновник услуга за коришћење воде и канализације утврђен од стране Привременог Надзорног
одбора КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац од 6.11.2009.године бр.149/09,а на који је
Скупштина општине Шамац дала сагласност на Дванаестој редовној сједници одржаној 29. децембра
2009. године бр. 07-022-277/09 („Службени гласник општине Шамац“, Ванредни број 1/09), остаје на
снази.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 07-022-295/10
ПРЕДСЈЕДНИК
30.новембар 2010.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
Шамац
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На основу чл.30.и 37.став 1.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.алинеја двадесетдруга и чланом 40.Статута Општине
Шамац(„Службени гласник Општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,на
Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30.новембра 2010. године,донијела је

ПОСЛОВНИК
О ИЗМЈЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Шамац(«Службени гласник општине Шамац»,бр. 10/09 и
9/10),у члану 90.мијења се став 5.и измијењен гласи:
«Свакa одборничка група,самостални одборник и политички субјект заступљен у Скупштини
чији одборник/ци нису чланови одборничке групе,могу поднијети захтјев Стручној служби
Скупштине за доставу једне копије видео-тонског записа(CD диск) са редовне,ванредне и посебне
сједнице Скупштине.Стручна служба обезбјеђује копију записа и доставља подносиоцу захтјева у
року од седам дана од дана подношења захтјева.»
Члан 2.
У члану 91. ставови 2. и 6. бришу се.
У ставу 7. ријечи: »осим примједби из става 6.овог члана« бришу се.
Члан 3.
Члан 124. мијења се и гласи:
„Члан 124.
Измјене и допуне овог Пословника врше се одлуком.“
Члан 4.
Овај Пословник о измјени Пословника Скупштине општине Шамац ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

Број:07-022-294/10
30.новембар 2010.године
Шамац
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На основу члана 9.став 5.Закона о здравственој заштити(„Службени гласник Републике Српске“,
број 106/09),члана 35.алинеја 19.Статута општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.4/05 и 9/07) и члана 5.Одлуке о оснивању Одбора за здравље („Службени гласник општине
Шамац“,број 18/10),Скупштина општине Шамац на Двадесетпрвој редовној сједници одржаној дана
30. новембра 2010. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ

O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЗДРАВЉЕ
I
У Одбор за здравље, на мандатни период Скупштине општине Шамац, именују се:
1. др Михајло Товирац, одборник у Скупштини општине Шамац,
2. mr Илија Николић, одборник у Скупштини општине Шамац,
3. Милан Симић, начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
4. др Сања Петковић, представник ЈУ Дом здравља Шамац
5. Дубравка Пантелић, директор ЈУ Апотека Шамац
6. Петар Андрић, директор ЈУ Центар за социјални рад Шамац
7. Љиљана Павић, представник образовних установа са подручја општине Шамац.
II
Прву сједницу Одбора сазива Предсједник Скупштине општине.
Одбор на првој сједници,између својих чланова, бира предсједника и замјеника предсједника.
III
Чланови Одбора за здравље обављају послове и задатке у складу са чланом 3. Одлуке о оснивању
Одбора за здравље („Службени гласник општине Шамац“, број 18/10) као и послове у складу са
прописима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и прописима општине.
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IV
Стручне,административне и техничке послове за потребе Одбора обавља Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности у Административној служби општине Шамац.
V
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-67/10
30.новембар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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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) ,Скупштина општине Шамац,на Двадесетпрвој
редовној сједници одржаној 30. новембра 2010.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Шамац усваја План одржавања путева,улица,тротоара и тргова на подручју
општине Шамац у зимском периоду 2010/2011 године.
2. План из тачке 1.овог Закључка,у прилогу,чини његов саставни дио.
3. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац.
Број: 07-022-296/10
30.новембар 2010.године
Шамац

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

ПЛАН
ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА,УЛИЦА,ТРОТОАРА И ТРГОВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 2010/2011 ГОДИНЕ
1.УВОДНИ ДИО
1.1. У овом плану зимске службе обрађена је технологија извршења радова са свим потребним
ресурсима за временски континуитет наведеног периода.
1.2. Послове одржавања и заштите путева и улица обавља Предузеће за одржавање чистоће у граду (у
даљем тексту''Предузеће''Шамац) , доо ''ПОСАВСКИ БОРЦИ''(паркинг просторе на којима врше
напату) и физичка лица по мјесним заједницама и то:
- Локални путеви
- Некатегорисани путеви
- Улице,тротоари и тргови у граду и
- Паркиралишта.
Структура коловозног застора на путној мрежи је следећа:
- Путеви и улице са асфалтном подлогом
- Путеви и улице са шљунковитим коловозом.
1.3. Предметна путна мрежа лоцирана је у равничарском терену.
2. ТРАЈАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
2.1. Према Правилнику о одржавању јавних путева зимски период одржавања путева обухвата период
од 15.новембра текуће године до 15.марта наредне године.
2.2. Сагласно претходној тачки у овом плану јесењи период обухвата временски сегмент од 15.
новембра до 22.децембра у трајању од 38 календарских дана,а зимски период обухвата временски
период од 23.децембра текуће године до 15.марта 2010.године,у трајању од 82 календарска дана,или
укупно 120 календарских дана.
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3. ПРИОРИТЕТИ
Ред.
број

ПРИОРИТЕТ

1

2

I приоритет

1.

II приоритет

2.

1

2

III приоритет

3.

УЛИЦЕ,ТРОТОАРИ И
ТРГОВИ
3
-Цара Душана
-Његошева
-Николе Тесле
-Краља А.I К.
-Гаврила Принципа
-Немањића 1
-Доситеја Обрадовића
-Цара Лазара
-Трг Петра Мркоњића
-Светосавска
-Јована Цвијића
-Николе Пашића
-Вука Караџића
-Ђ.Д.Михајловића
3
-Кнеза Милоша
-Дуга 1-Обилићев венац
-Солунска
-Мајке Јевросиме
-Косовке дјевојке
-Насеље Дуга
-Насеље Немањића
-Насеље Браће Југовић
-Насеље Јасеник
-Насеље Махалаж
-Косово Поље

ЛОКАЛНИ И
НЕКАТЕГОРИСАНИ
ПУТЕВИ
4

НОСИЛАЦ
ОДРЖАВАЊА

5

-''Предузеће''
Шамац
-доо ''Посавски
борци''

4

МЗ на подручју
Општине

5

- ''Предузеће''
Шамац
- Физичка лица

3.1.Локални путеви
3.1.1 Локални путеви првог реда
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ПУТНА РЕЛАЦИЈА
Пут центар Обудовац-Човић Поље (кроз Ширају) до границе са
општином Доњи Жабар у дужини од 3,10 km
Пут од регионалног пута R462а Гребнице-Слатина-ОбудовацЛончари (код моста у Обудовцу) до границе са општином
Пелагићево (кроз Којиће) у дужини од 4,2 km
Пут у Шираји (повезујући од липе –Л1 до Р 462а код ''Дворца'')
у дужини од 0,9 km
Пут кроз Обудовац-Шираја (од локалног пута Л-1 до границе са
општином Доњи Жабар) у дужини од 2 km
Пут кроз Горњу Слатину (од регионалног пута R462 Црквинаграница Федерације Градачац и Доњу Слатину до регионалног
пута R462а) у дужини од 9,10 km
Пут кроз Гајеве,Средњу Слатину и Доњу Слатину(од
регионалног пута R462 до локалног пута Л-5)у дужини од 9,7 km
Пут Горња Слатина-Средња Слатина (од локалног пута Л-5 до
локалног пута Л-6) у дужини од 2,2 km
Пут Ново Село-Тишина (од регионалног пута R462а до локалног
пута Л-10) у дужини од 4,5 km
Пут кроз Брвник (од регионалног пута R462а до дома у
Брвнику) у дужини од 3,7 km

Ознака пута
Л-1
Л-2
Л-3
Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9
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10.
11.

Пут Тишина-Д. Хасић-Г. Хасић (од регионалног пута R464
граница Федерације Оџак-Шамац-Гребнице-граница Федерације
Орашје до регионалног пута R462) у дужини од 6,4 km
Пут кроз Крушково Поље (од регионалног пута R462 до
Милошевца-граница општине Модрича) у дужини од 4,10 km

Л-10
Л-11

3.1.2 Локални путеви другог реда
1.

Пут кроз заселак Обудовца-Керези (од регионалног пута R463
до локалног пута Л-1) у дужини од 1,2 km

Л-12

Редни
број

ПУТНА РЕЛАЦИЈА

Ознака пута

Пут од Обудовца II кроз Церово поље до границе са општином
Пелагићево у дужини од 2,9 km
Пут Баткуша-Брвник (од скретања с регионалног пута R462а
3.
кроз засеок Ђулобара и Брвник до границе са општином
Домаљевац) у дужини од 5,5 km
Пут Доња Слатина-Баткуша-Обудовац II (од локалног пута Л-6
4.
до регионалног пута R463) у дужини од 4 km
Пут центар Средња Слатина-Трамошница (граница општине
5.
Пелагићево) у дужини од 2,3 km
Пут кроз Шкарић (од магистралног пута М-17 Шамац-Модрича6.
Добој до локалног пута Л-10) у дужини од 2,3 km
7.
Пут кроз Турсиновац у дужини од 5 km
Пут кроз Писаре(од магистралног пута М-17 код трафоа до изласка
8.
на магистрални пут М-17 код мотела „ЛАВ“) у дужини од 1,8 km
Пут кроз Доњу Црквину (од раскрснице са путем кроз Писаре
9.
до магистралног пута М-17 код ветеринарске амбуланте) у
дужини од 1,8 km
Пут кроз Горњу Црквину (од магистралног пута М-17 код
10.
мјесног гробља до регионалног пута R462) у дужини од 2,2 km
Пут кроз Засавицу (од магистралног пута М-17 поред цркве до
11.
задњих кућа у Засавици) у дужини од 1,6 km
Пут кроз Корницу (од регионалног пута R462 до Чардака12.
граница општине Модрича) у дужини од 3,7 km
Стевановића пут у Баткуши ( од регионалног пута Р462а до
13.
почетка макадамског пута) у дужини од 2,30 km
Пут кроз Обудовац,повезујући од регионалног пута Р462а
14.
(фудбалско игралиште-кроз Пеиће до Церовог Поља) до
локалног пута Л-13,у дужини од 3.5 km
Пут кроз Браницу,од пуита Р463 (Орашје-Градачац) до куће
15.
Петра Дујковића,у дужини 2,7 km
Пут Горња Слатина-Гајеви,од пута Л-5 до пута Л-6,у дужини од
16.
2,5 km
Пут кроз Гајеве од пута Л-6 (кроз Симеуновиће) до пута Р462
17.
(Градачац-Шамац),у дужини од 3,0 km
3.1.3 Локални пут трећег реда
2.

1.

Пут кроз Баткушу (од регионалног пута R462а до локалног пута
Л-15) у дужини од 1 km

Л-13
Л-14
Л-15
Л-16
Л-17
Л-18
Л-19
Л-20
Л-21
Л-22
Л-23
Л-24
Л-25
Л.26
Л-27
Л-28

Л-29

3.2. Некатегорисани путеви
Редни
број
1.
2.

ПУТНА РЕЛАЦИЈА

Ознака пута

Пут кроз Гајеве од локалног пута Л.6 па кроз Илића сокак
Пут кроз Обудовац II од регионалног пута 463 до куће Јелисић
Петра (заселак Глачани)

Н-1
Н-2
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Пут кроз Баткушу(од регионалног пута R462а у заселак Ивановић)
Пут кроз Баткушу (од регионалног пута R462а у заселак Симићи)
Путеви у насељу Засјека
Пут кроз Писаре (од локалног пута Л-19 до Насеља Јасеник )
Пут кроз Писаре(од локалног пута Л-19 од Цркве до засеока
Делићи)
Пут кроз Доњу Црквину (од локалног пута Л-20 кроз Стевића
сокак до локалног пута Л-20)
Пут кроз Доњу Црквину (од локалног пута Л-20 до магистралног
пута М -17 до бензинске пумпе''Оптима''
Пут Горња Црквина (од магистралног пута М-17 до локалног пута
Л-21 код цркве)
Пут Горња Црквина (од магистралног пута М-17 до локалног пута
Л-21-Кућа Столић Владе)
Путеви у Насељу Лугови
Пут кроз Доњи Хасић(од локалног пута Л-10 до општинске
депоније на локалитету Јелас)

Н-3
Н-4
Н-5
Н-6
Н-7
Н-8
Н-9
Н-10
Н-11
Н-12
Н-13

3.3. Паркиралишта
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПАРКИРАЛИШТА

Ознака пута

Улица Краља Александра I Карађорђевића (од улице Кнеза
Милоша до улице Гаврила Принципа)
Улица Светосавска (Од улице Николе Тесле до улице Краља
Александра I Карађорђевића
Улица Николе Тесле ( испред стамбено пословног објекта број 53)
Улица Мајке Јевросиме (од улице Николе Тесле до улице
Ђенерала Драже Михајловића)
Улица Ђенерала Драже Михајловића (од улице Мајке Јевросиме
до улице Јована Цвијића)
Улица Јована Цвијића (од улице Ђенерала Драже Михајловића до
улице Николе Тесле)
Улица Обилићев Венац (од хотела ''Плажа'' до Ловачког дома)

4. СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ
Утврђују се три степена приправности и то:
I
СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ:у времену од 15.11.-15.12.2010.године ,а попуна капацитета
(грађевинске механизације,транспортних средстава,радне снаге и посипних материјала) износи 60%
за путеве I приоритета и 50% за путеве II приоритета у односу на потпуну попуњеност.
II СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ: у времену од 16.12.2010.године до 15.02.2011.године када је
попуњеност капацитета 100% за све приоритете.
III СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ: у времену од 16.02. до 15.03.2011.године када је попуњеност
капацитета 50% за путеве I приоритета и 40% за путеве II приоритета.
5. ПРЕДВИЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ ПОСИПНОГ МАТЕРИЈАЛА И ГОРИВА
Ред.број
1.

ИНДУСТРИЈСКА СО( t )
25

КАМЕНИ АГРЕГАТ(m3 )
65 - 80

ГОРИВО Д 2( l )
2000

6. ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
С обзиром на геоморфолошке и климатске услове терена којим пролази путна мрежа,у овом плану се
предвиђа следећа временска прогноза:
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Метереолошка појава
15.11.-22.12.2010.
Очекиване поледице
15
Слабе снијежне падавине
5
Интензивне снежне падавине
0

23.12.2009.-15.03.2010. Укупно дана
40
55
20
25
15
15

7. ОБАВЈЕШТАВАЊЕ О СТАЊУ НА ПУТЕВИМА
Информације о стањеу на путевима прикупљати од:
- ''Предузеће'' Шамац
- ПС БС Шамац
- Служба ЦЗ Шамац
- Савјети МЗ општине Шамац
8. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
8.1. Набавка соли и абразивног материјала
Набавку соли извршиће Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове у количини
од 25 тона до почетка зимске сезоне и иста ће бити ускладиштена у ''Предузећу'' Шамац.
Набавку абразивног материјала извршиће '' Предузеће ''Шамац.
8.2. Организација рада
Дужност извођача је да на подручју општине Шамац успостави оптималну организацију
(материјали,механизација,транспортна средства,машинисти, возачи,радници и друго)како би у сваком
моменту у току 24 часа дневно могао оперативно да приступи извршењу послова зимске службе.
Са отпочињањем снијежних падавина приступити чишћењу истих а ангажовање вршити и по
налогу надлежног општинског органа.
Чишћење извршпити прво у улицама приоритета I а потом приоритета II и III.
Чишћење тротоара и паркинга вршити када и улице приоритета I.
Чишћење снијега са улица и тротоара организовати тако да исте буду проходне 24 часа дневно а
улице I приоритета чистити тако да су прилази јавним и општинским службама(СО,Дом здравља,
Основна и Средња школа,ПС Шамац) проходни најкасније до 06,00 часова а потом константно са
интензивирањем падавина.
У случају обимнијих падавина ,које би довеле до отежаног одвијања саобраћаја по мјесним
заједницама,Служба ЦЗ општине Шамац ће преко Предсједника Савјета МЗ ангажовати одређени
број физичких лица са техником за хитну интервенцију а сходно Оперативном плану заштите и
спасавања становништва од снијега и снијежних падавина.
Посипање градских улица вршити мјешавином соли и абразивног материјала у омјеру 1 : 3,а
тротоаре и паркинге посипати само са соли.
По завршетку зимске сезоне или ако то надлежни орган наложи и раније обавезно уклонити
абразивни материјал са улица.
8.3. Телефонске везе за комуникацију
- ''Предузеће'' Шамац
- Доо ''ПОСАВСКИ БОРЦИ''
- ПС Шамац
- ЦЗ Шамац
- Предсједници Савјета МЗ (у прилогу)
- Одсјек комуналне полиције
- Саобраћајна инспекција

054-612-040
054-122
054-611-637

066-138-699

054-611-800
054-611-800

065-531-757
065-543-464

9. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
Вршење услуга чишћења снијега вршиће се према цијенама датим у понуди од стране ''Предузећа''
Шамац а сходно Уговору сачињеном између општине Шамац и ''Предузећа'' Шамац
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ђуро Ћосић,дипл.инж.маш.
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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 Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30. новембра 2010.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора Скупштине општине за првих шест мјесеци 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: 07-022-297/10
30. новембар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Надзорног одбора за период
од 01.01.2010-30.06.2010
Надлежност и састав
Надзорни одбор је стално радно тијело Скупштине општине Шамац, образовано у складу са
одредбама чл.50.-54.Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Српске»,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),чл. 56.-58.Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',број 4/05 и
9/07) и чланом 49.Пословника Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',број
10/09 и 9/10),које је надлежно за:
- контролу јавне потрошње у општини и
- надзор над управљањем и располагањем имовином општине.
Надзорни одбор има три члана које Скупштина бира из реда стручњака економске и правне струке,
на приједлог Комисије за избор и именовање.
Чланове Надзорног одбора Скупштина општине Шамац изабрала је на Десетој редовној сједници
одржаној 30. октобра 2009. године,у саставу:
- Јадранко Тодоровић,предсједник
- Владо Дамјановић,замјеник предсједника
- Тода Новаковић,члан
У складу са наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи и статута општине Шамац
Надзорни одбор своје извјештаје,препоруке и приједлоге подноси органима општине.Органи општине
разматрају извјештаје,препоруке и приједлоге и предузимају мјере у оквиру своје надлежности.
Рад надзорног одбора је јаван.
Надзорни одбор је у свом раду дужан чувати личне податке,службене и пословне тајне утврђене
одговарајућим прописима и поштовати достојанство,добро име и интегритет појединца.
За чланове Надзорног одбора не могу се именовати начелник општине и замјеник
начелника,одборници скупштине општине,посланици Народне скупштине Републике Српске,
посланици Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,чланови Владе Републике Српске и
Савјета министара Босне и Херцеговине,јавни службеници, службеници општинске административне
службе и остала лица која би могла имати сукоб интереса.
Начелник општине и скупштина општине обезбјеђују да надзорни одбор има омогућен приступ
свим административним актима и документима које треба испитати да би испунио своју функцију,уз
уважавање свих законом утврђених ограничења.
У извјештајном периоду Надзорни одбор одржао је 3 (три) сједницe (десета, једанаеста и дванаеста).
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На десетој сједници која је одржана дана 19.04.2010. године чланови Надзорног одбора су
разматрали приједлоге аката за шеснаесту редовну сједницу Скупштине општине из надлежности
одбора,а фокус је стављен на разматрање Извјештаја о контроли јавне потрошње Буџета општине
Шамац за 2009.годину.
Након спроведене расправе по приједлогу овог извјештаја,чланови Надзорног одбора су мишљења да
је јавна потрошња у току 2009.године остала у оквиру планиране потрошње за исту годину,те да је
неопходно да се у наредном периоду настави с започетим мјерама штедње у складу с реалном економском
ситуацијом.На овакав начин би се омогућио нормалан и несметан рад Општинске административне
службе као и предузећа и установа који су корисници буџетских средстава општине Шамац.
Једанаеста сједница Надзорног одбора одржана је 27.05.2010. године.На овој сједници чланови
Надзорног одбора разматрали су приједлоге аката за 17. (седамнаесту) сједницу Скупштине општине,
а главна тема расправе је извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01-31.12.2009.
Након спроведене расправе по приједлогу овог Извјештаја чланови Одбора су мишљења да
општински менаџмент у наредном периоду предузме све расположиве мјере у циљу смањења
дефицита који је исказан у извјештају (износ –249.935,00 КМ) како би се ускладили реални приходи и
расходи Општинске административне службе.
На дванаестој сједници која је одржана 28.06.2010.године чланови Надзорног одбора разматрали су
приједлоге аката за Осамнаесту редовну сједницу Скупштине општине из надлежности Одбора с
посебним освртом на разматрање приједлога одлуке о ребалансу Буџета општине Шамац за
2010.годину.
Након уводног излагања начелника Одјељења за финансије Душана Павловића о разлозима
приступања доношења приједлога одлуке о ребалансу спроведена је расправа те су чланови
Надзорног одбора закључили да је неопходно у наредном периоду предузети све расположиве мјере ,у
складу с законом,ради побољшања наплате непореских прихода у циљу што бољег процента
остварења у односу на исказани планирани износ с обзиром да чине значајан дио укупни предвиђених
прихода општине.
На поменутој сједници члан Одбора Владо Дамјановић издваја своје мишљење и незадовољство
предложеним Ребалансом у следећим категоријама буџетске потрошње:
- економски код 613300 у опису трошкова комуналних и комуникационих услуга,гдје је планом
предвиђено 172.935,00 КМ, корекцијом плана трошкови су увећани за 244.500,00 КМ што укупно
износи 417.435,00 КМ те сматра да су нереални
- економски код 614300 средства за учешће у финансирању парламентарних политичких
странака,гдје је планом буџета предвиђено 50.000 КМ, а корекција плана урађена за 15.000 КМ,тако
да Ребалансом износи 35.000 КМ.
- Економски код 614300-трошкови избора,гдје су планом Буџета предвиђена у износу од 20.000 КМ
нису у сагласности са Законом о финансирању политичких странака из Буџета Републике,града и
општине(«Службени гласник РС» број 65/08.
- Средства за финансирање Општинског црвеног крста-економски код 614300 а потрошачка
јединица 0150,нису реална из разлога што два радника у ОО Црвеног крста по планираним
средствима и са цијеном рада од 100,00 КМ по утврђеном коефцијенту могу из планираних средствава
исплатити само 8,5 плата.
Због горе наведених ставова члан Одбора Владо Дамјановић није у могућности да подржи
Приједлог одлуке о ребалансу Буџета општине Шамац за 2010.годину.
На сједници је закључено да се за убудуће код расправе питања везаних за промет непокретности уз
приједлог одлуке доставе и одговарајуће скице, земљишнокњижни изватци и посједовни листови,те
на сједницу Надзорног одбора позивају предлагачи одговарајућих аката.
Шамац, новембар 2010. године
ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЈЕДНИК
Јадранко Тодоровић,дипл.економиста,с.р.
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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 Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30. новембра 2010. године, донијела је следећи
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ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о стању малољетничке делинквенције 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:07-022-301/10
30.новембар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
о стању малољетничке делинквенције на подручју општине Шамац
Програмом рада Скупштине општине Шамац за 2010.предвиђено је разматрање
Информације о стању малољетничке делинквенције на подручју Општине.Информација је
сачињена на основу података којим располажу: Центар за социјални рад Шама(у даљем
тексту: Центар),Полицијска станица Шамац,тужилаштва и основни судови који воде
предметне поступке.Обрађени подаци се односе на период 1.10.2009.-1.11.2010. године.
Малољетничка делинквенција као дио општег криминалитета је врло озбиљан проблем друштвене
заједнице уопште,па и наше локалне заједнице.Значајан број младих до 18 година живи у породичном
и ширем окружењу које изазива и доприноси развијању асоцијалног карактера и понашања
малољетника који су потенцијални делинквенти – односно починиоци прекршаја и кривичних дјела, а
послије као пунољетна лица,најчешће,постају дио криминалног миљеа карактеристичног за земље у
транзицији.
С обзиром да на процес васпитања и понашања младих утичу мноштво и често противрјечних
фактора,неопходна је стална координирана активност свих институција и установа система у
законским оквирима,те активирање невладиних организација у овом сектору.Та активност је посебно
значајна у превенцији малољетничке делинквенције,али и квалитетном и ефикасном провођењу
васпитних препорука и мјера против малољетних преступника по новим прописима који ће се
примјењивати од јануара 2011.године.
Томе ће,свакако,допринијети,ове године покренута програмска сарадња Министарства унутрашњих
послова,Министарства просвјете и културе и Министарства здравља и социјалне заштите на плану
превенције делинквенција малољетника.

Стање малољетничке деликвенције и активности ЦСР
У извјештајном периоду,Центар је конкретно радио са 55 малољетника склоних делинквенцији.Од
тог броја,12 малољетника је обухваћено превентивним социјално-васпитним радом – 7 у нижим
разредима основне школе и 5 васпитно запуштена и занемарена дјеца у установама социјалне заштите
која су до краја јула била смјештена у Дјечијем дому „Кисељак“ код Зворника,а потом премјештена и
Дом „Рада Врањешевић“ у Бања Луци.
У поступцима против 43 малољетника,Центар је посјетама породицама и школи радио социјалне
анамнезе,достављао их тужилаштву и судовима за малољетнике,предлагао васпитне мјере,те
проводио,пратио и извјештавао о њиховом провођењу након судске пресуде.
По врсти прекршаја или кривичног дјела,радило се о:
1) прекршај: 6 млт
2) кривична дјела: 22 млт, и то :
- тјелесна повреда:
3
- тешка тјелесна повреда:
3
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- крађа:
11
- тешка крађа:
2
- угрожавање јавног сабраћаја: 3
- оштећење туђе ствари:
1
Изречене су мјере :
- судски укор:
3 млт
- појачани назор родитеља:
12 млт
- појачан назор органа старатељства: 3 млт
За двојицом малољетника (17 година старости) Д.М. и Т.С. за продужено кривично дјело крађе и
тешке крађе претходно су изречене и провођене све наведене васпитне мјере(Суда у Модрича,
Тузли,Орашју и Брчком),а у поступцима у току предложена је мјера малољетничког затвора. Што
заједно или одвојено ови малољетници до сада су извршили преко 200 кривичних дјела. Изречене
мјере,очигледно,нису дјеловале,а због спорости и одуговлачења судских поступака могло би доћи до
застаре за многа њихова кривична дјела–односно постаће пунољетна прије окончања поступка.
Требало би истаћи да је у извјештајном периоду у 6 поступака за 13 малољетника дошло до
застаре,односно обустављања кривичног поступка због пунољетства починиоца,а што указује на
одређене проблеме у функционисању судске власти.
Судски поступци против малољетних починиоца кривичних дјела често трају по 4-5 година па
изречена мјера изгуби сврсиходност.Социјалне анамнезе и приједлог мјера у појединачним
поступцима,Центар доставља по неколико пута у истој форми–као да су претходни загубљени до суда
– или у суду.
Малољетни преступници,углавно,потичу из непотпуних породица или потпуних породица у којима
је присутно асоцијално понашање старијих–алкохолизам,наркоманија,психичко и физичко насиље
или болест ПТСП и друге.Претежно се ради о породицама лошег материјалног стања.
Посљедице су,најчешће,васпитно запуштена и занемарена дјеца лошег успјеха у школи,склоних
изостајању и непримјереном понашању према вршњацима и наставницима,напуштају школу, бјеже од
куће и удружује се са себи сличним вршњацима.
У послијератном периоду порастао је праг толеранције средине на асоцијална,па и криминална,
понашања суграђана,као и на (незаконите)непримјерене начине рјешавање међусобних спорова и
конфликата.Зато су ријетки случајеви да грађани–чланови породице,вршњаци,комшије реагују и
пријаве или траже помоћ чим примијете асоцијално понашање,ситне прекршаје или кривична дјела,а
послије је тешко преваспитавати малољетнике и очекивати успјех од судских,васпитних препорука и
мјера.Може се само процјењивати да одређен број прекршаја и кривичних дјела малољетника није
пријављен,процесуиран и евидентиран.
Зато је реално стање малољетничке делинквенције на подручију општине,знатно лошије него што
статистика говори.

Приједлог мјера
- У циљу свеобухватне превенције,прађења и сузбијања малољетничке делинквенције неопходно је
сачинити локални план акције за заштиту дјеце (ЛПА ) у коме ће се предвидјети конкретне – реалне и
одрживе активности свих субјеката који учестују у васпитању дјеце.
- Неопходно је покренути рад породичног савјетовалишта како би активније спријечили и рјешавали
породичне проблеме вазано за дјецу и континуирано едуковали родитеље.
- Стална и ефикасна сарадња институција надлежних и повезаних за делинквенцију малољетника
немогућа је без утврђених и прихватљивих протокола,стандарда и процедура,а локална власт мора
преузимати активну координирајућу улогу.
- У средњорочним плановима локалне заједнице планирати оснивање прихватилишта или дневног
центра за дјецу асоцијалног понашања.
- Обука и дообука стручног кадра који ради са малољетницима у полицији,Центр, школама и Дому
здравља требало би да буде стална пракса и обавеза .
ЈУ Центар за социјални рад
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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 Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30. новембра 2010. године,
донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК

I
Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о подизању и одржавању споменика од посебног
значаја за општину 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:07-022-298/10
30.новембар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
О ПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ШАМАЦ
На подручју општине Шамац у периоду од завршетка 2.свјетског рата па до данас изграђено је
постављено 55 спомен обиљежје и то:

А)

и

СПОМЕНИЦИ

ШАМАЦ
-Спомен - костурница палим борцима НОР-а од 1941. до 1945.године налази се у централном у парку
и откривена је 27.07.1950.године а због дотрајалости споменика исти је срушен а на његовом мјесту је
урађена нова спомен костурница која је откривена 11.04.1990.године
-Спомен - дом Митар Трифуновић Учо чија је прва фаза отворена 06.07.1980.године
-Споменик ''Палим за слободу 1992.-1995.година'',који се налази на Тргу Петар Мркоњић, откривен
је 19.05.2001.године
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата од 1992. до 1995.године МЗ Шамац,
налази се у Малом парку у ул.К.А.Карађорђевића и исти је откривен 08.11.2009.године
ПИСАРИ
-Споменик подигнут 1985.године и налази се код Омладинског дома и на њега је постављена спомен
плоча која се налазила на старом омладинском дому од 1965.године,
-Спомен црква на којој се налази спомен плоча за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата
освештана 26.09.2004.године.
ГОРЊА ЦРКВИНА
-Споменик палим борцима НОР-а откривен 27.јула 1951.године,
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен 18.08.2002.године.
КРУШКОВО ПОЉЕ
-Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора откривен 29.11.1957.године и налазио се
испред основне школе.Како је Крушково Поље једно од села које је у току рата имало велики број
жртава фашистичког терора,наметала се потреба за изградњом новог спомен обиљежја гдје би била
уписана имена палих бораца НОР-а и жртава фашиштичког терорада.Испред Омладинског дома
урађен је нови споменик који је откривен 29.11.1986.године,
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен 28.06.2004.године.
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ГОРЊА СЛАТИНА
-Спомен костурница палим борцима НОР-а изграђена пред задружним домом откривена је
27.07.1952.године.Пошто је ово спомен обиљежје плављено подземним водама донешена је одлука да
се поруши,та да се ради ново. Ново спомен обиљежје урађено је испред ОШ и откривено је
04.07.1970.године,
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен септембра 2000.године.
ГАЈЕВИ
-Спомен храм на ком се налази спомен –плоча за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата
освештан 14.10.2007.године.
ДОЊА СЛАТИНА
-Споменик палим борцима НОР-а откривен је 25.09.1986. године,
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен 07.11.2004.године.
СРЕДЊА СЛАТИНА
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен 2002.године.
ТИШИНА
-Споменик палим борцима НОР-а постављен пред читаоницом откривен је 27.јула 1951.године.Како
је овај споменик рађен од обичног бетона покренута је иницијатива да се ради нови споменик. Стари
споменик је порушен а нови споменик постављен је недалеко од мјеста гдје је био изграђен раније
подигнути споменик и исти је откривен 27.07.1964.године,
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен 2000.године.
ОБУДОВАЦ
-Споменик палим борцима НОР-а откривен 27.јула 1953.године,
-Споменик Посавском партизанском одреду пред задружним домом откривен 27.07.1963.године,
-Споменик Младом Словенцу,Рајку Вујићу и Ђорђу Михајловићу испред зграде старе ОШ откривен
27.07.1963.године,
-Споменик Влајка Арсенића у засеоку Шираја откривен 27.07.1963.године,
-Споменик Филиповић Димитрију у засеоку Шираја откривен 27.07.1963.годинеж,
-Споменик Пејић Ники у засеоку Цревићи откривен 27.07.1963.године,
-Споменик Митровић Марку у засеоку Керези откривен 27.07.1963.године,
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен 10.11.2001.године.
БАТКУША
-Споменик палим борцима НОР-а откривен 15.09.1961.године,
-Споменик-крајпуташ палим борцима НОР-а код Јанковића Шуме откривен 27.07.1963.године,
-Спомен чесма палим борцима и жртвама фашистичког терора испред омладинског дома откривен
27.07.1978.године,
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен 27.10.2008.године.
БРВНИК
-Споменик палим борцима НОР-а испред задружног дома откривен је 27.јула 1951.године .С обзиром
да је ради слабе градње у темељу попуцао исти је порушен а на његовом мјесту је урађен нови
споменик који је откривен 11.04.1988.године. Поправка овог споменика извршена је у октобру
2001.године,
-Споменик палом борцу Мики Обреновићу откривен је 04.07.1958.године а смјештен је на старом
гробљу,
-Спомен–школа и спомен–библиотека ''Митар Трифуновић Учо'' кључеви предани 11.04.1978.године,
-Спомен – чесма изграђена 1973.године а плоча је постављена 25.05.1981.године,
-Споменик за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривен 18.07.2006.године.

Б) СПОМЕН БИСТЕ
ШАМАЦ
- Спомен биста Митар Трифуновић Учо откривена 27.јула 1951.године.
- Спомен - биста Перо Босић у малом парку откривен 27.07.1964.године,
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ГОРЊА ЦРКВИНА
-Спомен - биста Ђорђе Перић Учо откривена је 25.05.1982.године.
ГОРЊА СЛАТИНА
-Спомен - биста Перо Босић у парку ОШ откривена је 04.07.1970.године.
ОБУДОВАЦ
-Спомен - биста Симо Петровић у парку ОШ откривена је 27.07.1971. године.
БРВНИК
-Спомен - биста Митар Трифуновић Учо откривена 25.10 1985.године, а поправка извршена октобра
2001.године,
-Спомен - биста Иван Бумбуловић из 1985.године, а поправка извршена октобра 2001.године.

В) СПОМЕН ПЛОЧЕ
ШАМАЦ
-Спомен - плоча на платоу жељезничке станице из 1947.године постављена поводом изградње пруге
Шамац-Сарајево,
-Спомен - плоча на зиду куће Хусеина Дедића зв.Селе у знак сјећања на Митра Труфуновић Учу и
иста откривена 1951.године,
-Спомен - плоча на згради у којој је била смјештена продавница Трговачког предузећа ''Босанка''
раније зграда Глигоревића,постављена је у знак сјећања на Прву сједницу илегалног НОО
Бос.Шамца дана 26.07.1953.године,
-Спомен - плоча за борца НОР-а Џакић М. Арифа откривена 27.07.1953.године,
-Спомен - плоча на згради СО Шамац постављенљ 1953.године у знак сјећања на одржан први
састанак партијске ћелије КПЈ за Бос.Шамац,
-Спомен - плоча
Мили
Ерлетић на згради продавнице Предузећа ''Текстилац'', откривена
27.07.1960.године.
ПИСАРИ
-Спомен - плоча на кући Ђоке Стојанчића која је постављена у знак сјећања на дан оснивања НОО у
Писарима а откривена је септембра 1953.године.
ДОЊА ЦРКВИНА
-Спомен – плоча палим борцима и жртвама фашистичког терора на згради Дома културе откривена
26.07.1980.године,
-Спомен – плоча за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривена 11.07.2010.године.
ГОРЊА ЦРКВИНА
-Спомен - плоча Првог НОО која је била смјештена на старој згради ОШ а откривена је 06.09.1953.
године.
ШКАРИЋ
-Спомен - плоча за погинуле борце и цивилне жртве Отаџбинског рата откривена 1998.године.
ГОРЊА СЛАТИНА
-Спомен - плоча на родној кући Пере Босића у Г.Слатини откривена 27.07.1956.године.
Из досад изнешеног видљиво је да су на подручју општине Шамац изграђена и постављена 55
спомен обиљежја и то:
- 26 споменика од којих је 15 споменика за пале у НОР-у,а 11 споменике за погинуле у Отаџбинском
рату 1992. до 1995.године;
- 2 спомен- костурнице и то за погинуле у НОР-у;
- 2 спомен чесме и то за погинуле у НОР-у;

Страна 17-Петак,3.децембар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20
-

један спомен дом;
једна спомен школа;
једна спомен библиотека;
двије спомен цркве за погинуле у Отаџбинском рату;
7 спомен – биста и
13 спомен – плоча од којих су двије за погинуле у Отаџбинском рату.

Кроз мјесечне планове одржавања чистоће у граду предвиђено је и проводи се одржавање
споменика,бисти и плоча у граду,док је одржавање споменика по мјесним заједницама у
надлежности тих мјесних заједница.
Под одржавањем споменика подразумијева се редовно одржавање чистоће,њега зелених површина,
контрола расвјете и поправка прилазне стазе или пута.
Овдје још треба истаћи да Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
проводи активности око прикупљања и других података везаних за спомен обиљежја како би се
сходно члану 10.Одлуке успоставила и водила евиденција подигнутих споменика на територији
општине Шамац.
Шамац,новембар 2010.године
ОБРАЂИВАЧИ:

ПРЕДЛАГАЧ:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
Ђуро Ћосић,дипл.инж.маш.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.прав.
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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 Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30. новембра 2010. године,
донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК

I
Прихвата се Информација о регистрацији заједница етажних власника и о инвестиционом и текућем
одржавању стамбених зграда и станова.
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:07-022-299/10
30.новембар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30. новембра 2010. године,
донијела је следећи
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ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о провођењу Општих избора 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
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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 Двадесетпрвој редовној сједници одржаној 30. новембра 2010. године,
донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК

I
Прихвата се Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2009/2010. 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:07-022-302/10
Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.мед.
30.новембар 2010.године
Шамац

ИНФОРМАЦИЈА
O РАДУ И СТАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ, ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И
УСПЈЕХУ УЕЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2009/2010 ГОДИНЕ
Рад предшколског, основног и средњег образовања на
подручју општине Шамац организован је и одвијало се
у складу са Законом о основном образовању и
васпитењу и Законом о средњоем образовању и
васпитању,Правилницима о календару образовно
васпитног рада,Основама васпитно образовног рада
Републичког педагошког завода,Годишњим програмима
рада те другим законским и подзаконским актима који
регулишу област образовања и васпитања.

ПРЕДШКОЛСКОВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско васпитање и образовање представља
први организовани процес «раног учења» и формирања
личности дјетета, од његовог рођења до његовог
поласка у школу. Најважнија улога предшколског
васпитања и образовања је у томе да благовремено
покрене процес постицања виших, оптималнијих нивоа
наредног развоја у способностима дјетета, богаћење и
усавршавање искустава, јачање вољно-карактерних

особина личности, развој и оплемењивање емоција,
примарне социјализације и јачање социјалних
компоненти у друштву које дјелује на развој
понашања дјетета.
Васпитно образовни рад дјеце предшколског
узраста на подручју Општине Шамац реализује се у
дјечијем обданишту «Радост» у Шамцу. Поред
извршавања редовних програмских задатака,
акценат у раду стављен је на очување и
проширивање облика основних дјелатности,
оплемењивању средине, задовољавању основних
потреба дјеце и превазилажењу проблема насатлих
у претходном периоду. Тежиште је стављено на
тјешњу сарадњу са родитељима, већу јавност рада и
отворености према средини.
Рад у Обданишту је организован у петодневној
радној седмици на бази цјелодневног и продуженог
боравка дјеце. Бригу о здравственом стању и њези
дјеце води његоватељица у сарадњи са васпитачима
и љекарима Дома здравља.

Страна 19-Петак,3.децембар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20
Обданиште располаже са четири радне собе за
боравак дјеце, са потребним пратећим просторијама
(гардероба,санитарни чвор,хол затим зборница, кухиња, економат,
вешерница,котловница са радионицом и канцеларије).Обданиште
има и велико двориште са пригодним рекреативним
садржајима.Капацитет Обданишта је 108 дјеце која се
могу распоредити у четири васпитне групе.
Опрема у Обданишту је прилично стара и скромна али је
функционална и прилагођена потребама и узрасту дјеце.
У складу са могућностима извршена је набавка
опреме и ситног инвентара у циљу стварања
повољнијих услова за обављање дјелатности.
Да би се створио љепши амбијент за боравак дјеце
посебна пажња је посвећена уређењу зелених
површина.Набављена је потребна стручна литература,
дневници рада, нешто дјечије литературе, дидактички
материјал и дио играчака.
Вањски простор је ограђен и скромно опремљен иако
су задњих година обновљене љуљачке и клацкалице те
други реквизити у двиоришту. Задњих година и
унутрашње просторије у објекту су окречене,
набављени су и нови итисони, санитарни чворови су
реновирани уређене су велике терасе и направљена
дрвена ограда око тераса чиме је сам објекат добио
један сасвим други и знатно љепши изглед и створени
су веома повољни услови за боравак дјеце у овој
установи.
У финансирању рада Обданишта учествују
Скупштина општине као оснивач и родитељи чија дјеца
бораве у обданишту као корисници услуга.
Један од проблема у финансирању Обданишта је
проблем наплате боравка дјеце.
На почетку радне године у обданиште је уписано 55 –
оро дјеце која су распоређена у три васпитне групе и
мјешовита млађа-јасличка група, што значи да има још
простора за пријем дјеце.Недовољан број дјеце у
обданишту узрокован је и чињеницом да се из године у
годину рађа све мањи број дјеце на подручју општине.
Један од узрока је такође и велика незапосленост као и
слабе материјале могућности родитеља. У Обданишту
нема дјеце с посебним потребама, али има једно дијете
из категорије социјално угрожене породице чији
боравак плаћа Центар за социјални рад.
Поред редовног боравка дјеце у обданишту се
организују и други облици рада са дјецом предшколског
узраста, као што је продужени боравак.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основно образовање и васпитање ученика прије свега
има за циљ да ученику обезбједи стицање општег
образовања и васпитања, да га припреми и оспособи за
живот и даље опште и стручно образовање.На подручју
Општине Шамац обезбјеђен је 100% обухват дјеце
основним образовањем. Мрежа основних школа остала
је иста са укупно 10 школа, од чега 4 централне и 6
подручних петоразредних.Све основне школе имају
задовољавајуће просторне услове потребне за
квалитетан рад школа.
У свим основним школама на подручју Општине:
- у цијелости је испоштован Календар образовно васпитног рада ,
- Програмски садржаји, планирани Годишњим
програмима рада школа у цијелости су реализовани као
и наставни фонд сати,

- веома успјешно су организоване и изведене
матурске екскурзије за ученике завршних разреда
основне школе,
- настава у свим школама углавном је била
стручно заступљена, док је за незнатан дио
нестручно
заступљене
наставе
извршена
верификација
наставе
према
упуствима
Министарства просвјете,
- у свим школама организована је допунска и
додатна настава за ученике као и низ ваннаставних
активности,
- све школе су припремале ученике за такмичења
из знања и спортских активности на којим су
ученици наших школа постигли запажене
резултате, неке школе су биле и домаћини ових
такмичења на Општинском, Регионалном
и
Републичком нивоу,
- у свим школама успјешно је организован рад
школских одбора, Савјети родитеља и Савјети
ученика и одвијали су се у законским оквирима
- ученици основних школа учествовали су у
готово
свим
културним
и
спортским
манифестацијама које су организоване на подручју
општине и шире.
Иако све основне школе имају доста солидне
услова за рад,још увијек се срећу са бројним
проблемима недовољне опремљености наставним
средствима–училима,наставним
помагалима
и
дидактичким материјалом. Кабинети су углавном
неопремљени,а у свим школама библиотеке би
требало обогатити књижним фондом.
Треба напоменути да су основне школе у
протеклој школској години оствариле скромна
улагања у побољшање услова рада, али су ипак све
спремно дочекале почетак нове школске године
- у Основној школи «Шамац» извршено је
дјелимично унутрашње крећење простора и
фискултурне сале, саниран је дио оштећене вањске
фасаде на објекту школе, школски мајстори су
обавили све ситне поправке на столарији и
школском намјештају као и инсталацијама,
изграђен је мокри чвор за ученике првог разреда
чију изградњу је дијелом финансирала општина из
Буџета, направљен је предулаз за ученике првог
разреда, извршено је пресвлаћење асфалтом свих
вањских спортских терена, обезбјеђен је дио опреме
за фискултурну салу из средње школе, набављена је
опрема за кабинет физике а за његово опремење
општина је из буџета издвојила 12.000 КМ.
- У Основној школи «Црквина» урађена је
заштита на стаклима у фискултурној сали
постављањем жељезних мрежа,инсталисана је и
стављена у функцију пећ за гријање фискултурне
сале,урађен је цјевовод чиме је извршено
повезивање објекта школе и котловнице, извршено
је унутрашно крећење школског простора као и
ситне поправке намјештаја у школи,рађено је на
уређењу школског дворишта у ком су постављене
клацкалице,школска библиотека обогаћена је са 320
књига које је добила на поклон. Школа је добила и
7 рачунара и 1 копирни апарат.У подручној школи
у Крушковом Пољу уређено је вањско игралиште и
извршено је постављање кошева.
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- У основној школи «Горња Слатина» у протеклој
школској години постављена је вањска помпа за воду,
извршена је санација мокрог чвора у подручној школи
у Гајевима и извршене су ситне поправке на школском
објекту и намјештају.
- У основној школи «Обудовац» у извјештајној
години извршено је крећење зборнице и канцеларијског
простора а ходник је премазан масном бојом, извршена
је замјена дотрајлих олука на објекту школе као и
ситне поправке на школском објекту и намјештају.
Школа је добила на поклон 5 компјутера.
Иако је Законом о основном образовању и васпитању
регулисано да општина може обезбједити дио средстава
за инвестициону изградњу и опрему и инвестиционо
одржавање школа на свом подручју, и у овој години из
Буџета општине издвајана су средства за инвестиционо
и материјално улагање у основне школе а све у циљу
побољшања услова рада и унапређења квалитета
наставе. Финансирана су сва такмичења на
општинском, регионалном и републичком нивоу у
којима су учествовали ученици наших школа.
Општинска управа учествовала је и у финансирању
дијела трошкова превоза ученика основних школа који
уптују са удаљеноси од 4 километра и то у дијелу
трошкова које није исфинансиорало Министарство
просвјете, а та обавеза је пренесена на родитеље
ученика. За своје учешће у финансирању превоза ових
ученика општина је изудвојила 10.000,00 КМ.
Све основне школе располажу квалитетним
наставним кадром који се сваке године стручно
усавршавају на семинарима.Обзиром да се број ученика
у школама из године у годину смањује а самим тим и
број одјељења то је све више присутан проблем
обезбјеђења пуне норме наставних часова за поједине
предметне наставнике што доводи до ситуације да један
број наставника да би имао пуну норму часова мора
радити у двије или више школа, што школама отежава
рад и планирање наставе. Поред свих присутних
проблема у овом дијелу у школама се даје пуни
допринос реформи образовања и осавремењавања
наставног процеса.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Средње образовање на нашој Општини ученици стичу
у Средњој школи «Никола Тесла», гдје се образују у
гимназији општег смјера, те у струкама Економија,
право и администрација за
занимања економски
техничар (IV степен) те у струци машинство и обрада
метала за занимања аутомеханичар (III степен) ,
инсталатер (III степен) и бравар (III степен).
У Средњој школи «Никола Тесла»:
- у цијелости је испоштован Календар образовно васпитног рада ,
- Програмски садржаји, планирани Годишњим
програмо рада школе у потпуности су реализовани као
и наставни фонд сати,
- веома успјешно је организована и изведена
матурска екскурзија за ученике завршних разреда
средње школе,
- настава у школи углавном је била стручно
заступљена, за незнатан дио нестручно заступљене
наставе извршена је верификација наставе према
упуствима Министарства просвјете,

- у школи је организована допунска и додатна
настава за ученике као и низ ваннаставних
активности,
- ученици средње школа учествовали су у готово
свим културним манифестацијама које су
организоване на подручју општине .
Кадровска попуњеност у школи је на
задовољавајућем
нивоу,покривеност
наставе
верификованим кадровима је добра.
Захваљујући значајним активностима које су
вођене и улагањима која су континурано вршена
задњих година у школи су створени веома добри
услови за квалитетан рад. Поред улагања у санацију
објекта школе рађено је и на уређењу
инфраструктуре.
У извјештајној школској години школа је имала
низ
активности
на
уређењу
објекта
и
инфраструктуре и то:
- изграђене су прилазне стазе према главном
улазу у школу,
- изравнато је и озељењено двориште школе,
- замјењена
улазна врата и стијена ПВЦ
столаријом,
- изграђена «топла веза» - ходник између два
школска објекта,
- замјењено котловоско постројење, проширена
котловница, изграђена шупа за огрев, замјењен
димњак,
- пресвучени новим асфалтом вањски спортски
терени,
- набављено 7 компјутера и лаптоп,
- адаптирана библиотека и обогаћена са 200 ком.
књига
- извршена је набавка алата неопходног за
практични рад ученика у школској радионици,
- замјењено 6 прозора ПВЦ столаријом
- набављена средства поротивпожарне заштите и
извршена санација електро инсталација,
- извршена санација санитарних чворова (врата,
плочице, санитарије и извршено крећење),
- санирана просторија савјета ученика,
- замјењено 7 радијатора
- набављен програм за израду распореда чесова,
- извршена друга ситнија инвестициона улагања.
Треба напоменути да су сви горе неведени радови
урађени највећим дијелом донаторским средствима
чему је свакако претходила интензивна активност
запослених у школи,нешто средстава је издвојено и
из Буџета општине Шамац,а и школа је обезбиједила
дио властитих средстава.Укупна вриједност
извршених радова износи cca 161.800,00 KM.
Закључком Начелника општинска управа у прошлој
школској години је учествовала у трошковима
превоза по принципу 50% општинска управа а 50%
родитељи, по истом Закључку општинска управа је
у 100% износу финансирала трошкове превоза
ученика првих разреда из најудаљенијих мјесних
заједница(Обудовац и Слатине).
Због смањеног интересовања за наставак школовања
у школама трећег степена могло би доћи до
постепеног гашења ове школе а што би
представљало проблем у наредном периоду везано
за вишак наставног особља који раде у овој школи.
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У извјештајној години само 49 ученика похађало је
наставу у школама трећег степена.
Број ученика у школи у задње двије година након
драстичног опадања, полако је почео расти тако да је
Средња школа «Никола Тесла» у школској
2009/2010.години имала 441 ученика, што је у односу
на претходну школску годину повећање за 29 ученика.
У наредном периоду акценат би требало ставити на:
завршетак започетих радова на доградњи фискултурне
сале и њеном опремању,прикључењу објекта школе на
канализациону мрежу те опремању кабинета
савременом опремом.

I - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
I – 1 УСПЈЕХ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ
У извјештајној школској години настава за ученике
основних школа орзанизована је и реализована по
новом Закону о основном образовању и васпитању тако
што је за ученике у основном образовању настава
организована по тријадама. По овом принципу за
ученике од I до III разреда организована је разредна
настава (прва тријада), за ученике од IV до VI разреда
организована је разредна и предметна настава (друга
тријада) а за ученике од VII до IX разреда предметна
настава (трећа тријада).
У табеларном прегледу успјеха ученика основних
школа дати су подаци о успјеху ученика по тријадама,
напомињемо да ту нису дати подаци о успјеху за све
ученике I разреда основне школе, јер се ови ученици не
оцјењују.
Просјечнo остварена оцјена за ученике основних
школа износи 4,22. Ученици прве тријаде остварили су
просјечну оцјену 4,49,
ученици друге тријаде
остварили су просјечну оцјену од 4,26, док су ученици
треће тијаде остварили просјечну оцјену од 4,01.Такође
је видљиво да су у свим школама ученици прве и друге
тријаде остварили просјечну оцјену изнад 4 док су

ученици из треће тријаде остварили просјечну
оцјен нешто изнад 4 и она износи 3,9. У свим
школама остварена је просјечна оцјена око 4 (у
основној школи «Црквина» и «Горња Слатина» та
оцјена је нешто испод 4 и износи 3,8) и то за
ученике из треће тријаде.
Из табелерног прегледа успјеха ученика основних
школа видљиво је да је у свим школама остварена
100% пролазност ученика док се ученици првих
разреда не оцјењују.
Из истог табеларног прегледа успјеха ученика
основних школа видљиво је да је у свим основним
школама остварена приближна просјечна просјечна
оцјена. Најнижа просјечно остварена оцјена за
ученике из прве тријаде основне школе остварана
је у Основној школи «Обудовац» и износи 4,4 док је
навиша просјечна оцјена у за ове ученике остварена
у Основној школи «Горња Слатина» и износи 4,56.
Најниже остварена просјечна оцјена за ученике
из друге тријаде остварена је у Основној школи
«Обудовац» и износи 4,1 док је највиша просјечна
оцјена од 4,4 остварена у Основној школи
«Шамац».
Најниже остварена просјечна оцјена за ученике из
треће тријаде остварена је у основној школи
«Црквина» и «Горња Слатина» и износи 3,8 док је
највиша просјечна оцјена од 4,00 остварена у
основној школи «Шамац» и «Обудовац».
Из табеларног прегледа успјеха ученика основних
школа види се блажи пад просјечно остварене
оцјене по тријадама.
Да би лакше оцијенили напредак или пад успјеха
ученика у овој школској години у односу на
претходне школске године, даћемо неколико
упоредних показатеља који се односе на проценат
пролазности ученика и остварену просјечну оцјену.

ШКОЛСКА 2008/2009. ГОДИНА

ШКОЛСКА 2009/2010.ГОДИНА

%
ПРОЛАЗНОСТИ
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ПРОСЈЕЧНА
ОЦЈЕНА

ШАМАЦ

99,69

4,27

99,13

4,22

100,00

4,00

ЦРКВИНА

100,00

4,17

100,00

4,1

100,00

4,00

100,00

4,20

100,00

4,32

100,00

4,14

ОСНОВНА
ШКОЛА

ШКОЛСКА 2007/2008.ГОДИНА

Г.СЛАТИНА

ПРЕГЛЕД УПОРЕДНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРОЦЕНТА ПРОЛАЗНОСТИ И ПРОСЈЕЧНО
ОСТВАРЕНЕ ОЦЈЕНЕ ШКОЛСКЕ 2007/2008 ,ТЕ ШКОЛСКЕ 2009/2010.ГОДИНЕ

ОБУДОВАЦ
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100,00

4,12

100,00

Из табеларног прегледа датих података видљиво је
да је у наведеним школским годинaмa у готово свим
школама остварена 100% пролазност ученика, изузев
у Основној школи «Шамац» гдје проценат
пролазности школске 2007/2008. године незнатно
нижи и износио је 99,69% а у школској 2009/2010
години 99,13% У свим основним школама остварена
је приближна просјечна оцјена и она из године у
годину незнатно расте или опада.
Треба истаћи да је у основној школи «Шамац»
образовно - васпитни рад унапријеђен радом у
Учионици у природи гдје се настава изводи у јесењем
и прољетном циклусу, а што се показало веома
ефикасним.
Добром успјеху ученика
допринијело је и
организовање допунске и додатне настава која је
извођена према задужењима просветних радника и по
распореду утврђеном на почетку школске године.
У овој школској години, 17 ученика, из четрири
основне школе, за постигнут изузетан успјех током
свог школовања у основној школи, добило је Вукове
дипломе.

I – 2 ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Из табеларног прилога такође је видљиво да сви
ученици прве тријаде имају примјерно владање, 2
ученик из друге тријаде имала су владење «доба» док
19 ученика треће тријаде имају смањено владање ( 10
ученика «добро», 8 ученик «задовољва» и 1 ученик
«лоше»). Смањено владање имали су ученици у свим
основним школама у основној школи«Шамац» 7
ученика, у основној школи «Црквина» 3 ученика у
основној школи «Горња Слатина» 5 ученика и у
основној школи «Обудобавц» 6. Изречене су 24
дисциплинских мјера, дисциплинске мјере изречене
су у свим основним школама и то по једна у првој и
дугој тријади и 22 у трећој тријади. У основној
школи «Шамац» и «Црквина» изречено је по 7
дисциплинских мјера док је у основним школама

4,27

100,00

4,00

«Горња Слатина» и «Обудовац» изречено по 5
дисциплинских мјера. Највећи број изречених
дисциплинских мјера су укор одјељенског
старјешије и изречeно је 14 таквих мјера, 8
изречених дисциплинских мјера је «укор
одјељенског вијећа» , 1 изречена мјера је «укор
директора» и 1 «укор наставничког вијећа».

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

II - СРЕДЊА ШКОЛА
II – 1 УСПЈЕХ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ
У средњој школи у извјештајној години,
остварена је просјечна оцјена од 3,44.
Ученици средње школе III степена остварили су
просјечну оцјенау од 2,09
Ученици средње школе IV степене остварили су
просјечну оцјену 3,89 ученици гимназије, док су
ученици економске школе остварили просјечну
оцјену од 3,19.
Из табелерног прегледа успјеха ученика средње
школе види се незнатан пад или раст просјечне
оцјене по разредима. Највиша просјечна оцјена од
3,93
остварена је упрвом и трећем разреду
гимназије док је најнижа просјечна оцјена од 2,09
остварена у првом разреду
у подручју рада
Машинство и обрада метала.
Као што пада просјечно остварана оцјена по
тријадама код ученика основних школа тако се
осјети и пад те оцјене код преласка ученика из
основне
у
средњу школу, што је сигурно
условљено потребом
за одређеним периодом
прилагођавања новом начину рада.

ГИМНАЗИЈА

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

ПРЕГЛЕД ПРОЦЕНТА ПРОЛАЗНОСТИ И ОТВАРЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ
ШКОЛСКА
2007/2008. ГОДИНА

ШКОЛСКА
2008/2009.ГОДИНА

ШКОЛСКА
2009/2010.ГОДИНА
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МАШИНСТВО И
ОБРАДА МЕТАЛА
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97,4

3,27
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Из датог табеларног
прегледа
упоредних
показатеља видљиво је да је задњих година остварен
приближан проценат пролазности ученика и да је
остварена приближна просјечна оцјена.
У школској 2009/2010. години 6 ученика или 1,3%
није с успјехом завршило школску годину и то: 1
ученик четвртог разреда гимназије, по два ученика
првог и другог разреда и један ученик четвртог
разреда Економске док је и подручју рада машинство
и обрада метала остварена 100,00 % пролазност
ученика.
Средња школа «Никола Тесла» у овој школској
години имала је једног ученика носиоца Вукове
дипломе – Вуковца и 9 ученика који су у свим
разредима на крају школске године имали одличан
успјех и матурирали су са одличним успјехом а нису
носиоци Вукове дипломе.

II – 2 ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
Владање ученика и даље је незадовољавајуће, поред
великог броја изостанака (чак 19.161 од чега 2.909
неоправданих), изречено је
140
васпитно
дисциплинска мјера и то: 59 укора одјељенског
старјешине, 37 укора одјељенског вијећа и 44 укора
директора, 66 ученика има оцјену из владања
добар,34 задовољава а 41 ученика има оцјену лоше,
док 302 ученика или 67,56% имају примјерно
владање .

II – 3 ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
Запажене резултате постигли су ученици ове школе
у такмичењима из знања и спорта на Рагионалном и
републичком нивоу. Значајно је напоменути и да су
ученици ове школе учествовала у раду у
Истраживачкој станици Петница у Ваљеву. Посебно
треба нагласити изузетан рад и успјех који је
постигнут у раду дјечијег парламента.

ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА:
Да би стање у предшколском, основном и
средњем образовању било на још вишем нивоу
неопходно је наставити са континуираним
улагањем у опремање и кадровско јачање ових
установа.
Иако су у извјештајној школској години
постигнути добри резултати у успјеху ученика исти
би могли бити још бољи уколико би се ријешила
нека битна питања која директно утичу на успјех
ученика при чему посебно мислимо на:
1. опремање свих школа новим и савременим
училима – наставним средствима и неопходном
опремом,
2. опремање фискултурних сала у свим школама
потребном опремом и справама за квалитетно
извођење наставе физичког васпитања,
3. Кроз стипендирање студената обезбједити
адекватан наставни кадар у свим школама и на тај
начин избјечи довођење наставног кадра са
подручја других општине
4. остварити већу сарадњу између школа и
родитеља у циљу смањења броја изостанака и
изречених васпитно дисциплинских мјера.

Шамац, oктобар 2010.године
ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Начелник Одјељења
Милан Симић дипл.инж.пољ.

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл.правник
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201 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 48.Статута општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.4/05 и 9/07) и чл. 4.и 9.Одлуке о јавним расправама(„Службени гласник општине Шамац“,бр.
12/09), Начелник општине Шамац,доноси

ЗАКЉУЧАК

о измјени Закључка о организовању јавне расправе о Нацрту буџета
општине Шамац за 2011.годину
1. У Закључку о организовању јавне расправе о Нацрту Буџета општине Шамац за 2010.годину бр.
01-022-278/10 од 15.новембра 2010.године(«Службени гласник општине Шамац»,бр.19/10), у тачки 1.
ријечи и бројеви «у периоду од 1.12.-3.12. 2010.године» мијењају се и гласе: «у периоду 1.12.-6. 12.
2010. године»,а у Табеларном дијелу,тачке 4. и 5. у табели,мијењају се и гласе:
Ред.
бр.
4.

5.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГОРЊА ЦРКВИНА
(за мјесне заједнице:Горња Црквина, Доња
Црквина,Крушково Поље, Писари,Лугови и Шкарић)
ДОЊИ ХАСИЋ
(за мјесне заједнице:Доњи Хасић, Горњи Хасић,
Засавица, Корница, Хрватска Тишина и Гребнице)

Датум и вријеме
одржавања јавне
расправе

Мјесто
одржавања/локација

6.12.2010. у
18,00 часова

Дом културе

6.12.2010. у
20,00 часова

Дом културе
(стара школа)

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 01-022-286/10
29.новембар 2010.године
Шамац

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

202
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,број 101/04, 42/05, 118/05), сагласно одредбама члана 48.и 61.Статута општине
Шамац(„Службени гласник Општине Шамац“ број 4/05 и 9/07),д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о стављању ван снаге Закључка о давању сагласности на
Статут ЈЗУ Дом здравља Шамац бр. 01-325/10 од 17.06.2010. године
I
Ставља се ван снаге Закључак овог органа број 01-023-11/2010 од 22.06.2010. године којим је дата
сагласност на Статут Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац број 01-325/10,којег је на
сједници одржаној дана 17.06.2010.године донио Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Шамац, због
неусаглашености Статута са позитивним законским прописима.
II
Обавезује се Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Шамац да Статут усагласи са позитивним законским
прописима и достави га овом органу ради давања сагласности на исти.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац„ .
Број: 01-023- 15/2010
Датум: 25.11.2010.године
Шамац

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

Страна 25-Петак,3.децембар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20
203
Начелник општина Шамац,на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,број 101/04,42/05 и 118/05),члана 69.став 2.Закона о буџетском систему Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“,број: 54/08 и 126/08), сагласно одредбама члана 48. и
61.Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број 4/05 и 9/07), доноси

РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Комисије за вршење интерне
контроле
I
У Рјешењу о именовању Комисије за вршење интерне контроле бр: 01-111-113/09 од 03.12.2009
године („Службени гласник општина Шамац“,бр.16/09) иза тачке V додаје се нова тачка VI која гласи
која гласи:
„Сваком члану Комисије припада накнада у висини од 50,00 КМ по извршеној контроли буџетских
корисника.“
Досадашња тачка VI постаје тачка VII.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општина
Шамац“.
Број:01-111-113-1/09
9.12.2009. године
Доњи Жабар

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

204
Начелник Општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, број: 4/05 и 9/07), д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У члану 10.Правилника о и 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) у поглављу Одјељење за привреду и друштвене дјелатности , тачка 1.3 мијења се и гласи:
„Самостални стручни сарадник за послове привреде,пољопривреде,развоја, запошљавања
и нормативно правни послови
Опис послова и задатака:
- спроводи утврђену политику и смјернице Скупштине општине и начелне ставове Начелника
општине из свог дјелокруга,
- прати,припрема и обрађује податке о кретању запошљавања на подручју Општине,
- припрема и прати реализацију Програма запошљавања на подручју општине Шамац,
- судјелује у изради аналитичко-планских и информативних материјала,
- припрема годишње и средњорочне програме запошавања радника код приватних послодаваца, те
води регистар овјерених уговора,
- израђује информације о примјени закона и других прописа и других општих аката из дјелокруга
реферата ,
- прати реализацију донешених програма у развоју мале привреде на подручју Општине,
- у оквиру својих надлежности води поступак и израђује рјешења за одобравање прековременог
рада и ноћног рада послодаваца,
- води послове из области рада и радних односа,
- врши управни надзор из области реферата,
- води поступак и израђује рјешење у управном поступку у области обављања привредних
дјелатности личним радом,
- доставља потребне податке надлежним органима и институцијама,
- обавља и друге послове и задатке везане за утврђени дјелокруг рада,а које му повјери
претпостављени.

Страна 26-Петак,3.децембар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20
Сложеност послова: Најсложенији,
Службено звање: самостални стручни сарадник,
Посебни услови за обављање: Висока стручна спрема(седми степен), правни економски,
пољопривредни факултет, најмање 1 година радног искуства на истим или сличним пословима и
задацима, положени стручни испит за рад у административној служби, познавање рада на рачунару.
Начин попуне: Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца: два(2)
Број: 01-022-288/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник,с.р.
29. 11. 2010. године
Шамац

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
187. Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Шамац
188. Одлука о измјенама и допуни Одлуке о разврставању,управљању и заштити
локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац
189. Одлука о измјени одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских
функција
190. Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама
191. Одлука о одбијању давања сагласности на нови Цјеновник услуга за коришћење
воде и канализације
192. Пословник о измјени Пословника Скупштине општине Шамац
193. Рјешење о именовању чланова Одбора за здравље
194. Закључак о усвајању Плана одржавања путева,улица,тротоара и тргова на
подручју општине Шамац у зимском периоду 2010/2011 године
195. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Скупштине општине за
првих шест мјесеци 2010. године
196. Закључак о прихватању Информације о стању малољетничке делинквенције на
подручју општине Шамац
197. Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о подизању и
одржавању споменика од посебног значаја за општину Шамац
198. Закључак о прихватању Информације о регистрацији заједница етажних власника
и о инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова.
199. Закључак о прихватању Информације о провођењу Општих избора 2010. године
200. Закључак о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и
средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2009/2010. године

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
201. Закључак о измјени Закључка о организовању јавне расправе о Нацрту буџета
општине Шамац за 2011.годину
202. Закључак о стављању ван снаге Закључка о давању сагласности на Статут ЈЗУ
Дом здравља Шамац бр. 01-325/10 од 17.06.2010. године
203. Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за вршење интерне контроле
204. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске Административне службе Шамац

Петак,3. децембар 2010.године-Службени гласник општине Шамац-Број 20/10
Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац.За издавача-Главни и одговорни
уредник: Митар Митровић дипл.правник. секретар Скупштине општине Шамац. Телефон:
054/611-229, 611-237; централа:054/611-800; Факс:054/620-300.Компјутерска припрема: Митар
Митровић. "Службени гласник општине Шамац" излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе
општине Шамац 562-011-00001661-17.Е-пошта: mitrovic2007@yahoo.com

