e-glasnik 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 23
Страна 1-Четвртак,30.децембар

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ШАМАЦ

Шамац

www.opstinasamac.org

Краља Александра I
Година
Главни и одговорни уредник
Жиро рачун:
Четвртак
Карађорђевића 4
Митар Митровић
XVII 30. децембар
Орган управе општине
75230 Шамац

Број 23
212

дипл.правник
2010.године
Шамац
mitrovic2007@yahoo.com

Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Шамац
562-011-00001661-17

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, број
101/04 и 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),Скупштина општине Шамац,на Двадесетдругој редовној сједници
одржаној 29.децембра 2010. године, донијела је

ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗA 2011. ГОДИНУ
1. Програм рада Скупштине општине Шамац(у даљем тексту:Скупштина) за 2011.годину је
основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине и њених радних тијела,за
припрему и организовање активности у Скупштини и у радним тијелима-на остваривању њихових
права,дужности и одговорности утврђених законом,Статутом Општине,Пословником Скупштине
Општине и другим прописима.
2. Скупштина општине Шамац у 2011.години одржаваће,по правилу,своје редовне сједнице
најмање једном у два мјесеца.
3. Функционери Општине,Начелници одјељења у Општинској административној служби,
одговорни службеници Административне службе и други обрађивачи аката назначени у овом
Програму,као и други органи и организације одређени овим Програмом,дужни су припремити и
доставити Скупштини на разматрање одговарајуће материјале предвиђене Програмом и одговорни су
за благовремену, квалитетну и стручну обраду и припрему тих материјала.
4. Скупштина у току 2011.године разматраће сљедећа општа и друга акта,информационе,
документационе и друге материјале,према тромјесечном распореду, како слиједи:
4.1. ПРВО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ(ЈАНУАР-МАРТ):
4.1.1. Статутарна Одлука о измјени и допуни Статута општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Служба начелника општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.2. Приједлог Одлуке о усвајању Програма изградње и уређења простора за
2011. годину-чл.33.став 4.Закона о грађевинском земљишту(„Службени гласник Републике
Српске“,бр. 112/06)
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.3. Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег програма обављања и
финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине
Шамац за 2011. годину - члан 14.став 2. и 3.Закона о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 11/95, 18/95-исправка и 51/02)
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.4. Приједлог Одлуке о стипендирању ученика и студената
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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4.1.5. Извјештај о раду општинских инспекција у 2010.години са Планом рада за
2011. годину
ОБРАЂИВАЧ: Општински инспектори
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.6. Извјештај о раду Комуналне полиције у 2010.години са Планом рада за
2011. годину
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општинe
4.1.7. Извјештај о раду Општинске борачке организације Шамац у 2010. години
са Програмом рада за 2011. годину
ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.8. Разматрање извјештаја о раду у 2010.години са програмом рада за 2011.
годину јавних установа и јавних предузећа од локалног значаја:
- ЈУ Центар за социјални рад Шамац
- ЈУ Народна библиотека Шамац
- ЈЗУ Дом здравља Шамац
- ЈЗУ Апотека Шамац
- ЈП «Шамац-стан»
- Туристичка организација Шамац
- ЈП «Слободна зона» Шамац
ОБРАЂИВАЧИ: јавне установе,јавна предузећа и надлежна одјељења Општинске административне
службе
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.9. Разматрање:
- Програма рада ЈУ Дјечије обданиште за радну 2010/2011. годину
- Извјештаја о раду ЈУ Дјечије обданиште за радну 2010/2011. годину
ОБРАЂИВАЧИ: ЈУ дјечије обданиште „Радост“ Шамац и Одјељење за привр. и друшт. дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.10. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у
стању ванредне социјалне потребе за 2010.годину-чл.16.Одлуке о једнократној
новчаној помоћи лицима у стању ванредне социјалне потребе(„Службени гласник општине Шамац“,бр. 3/09)

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Комисија за додјелу новчане помоћи
лицима у стању ванредне социјалне потребе
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
4.1.11. Приједлог Одлуке о усвајању Програма изградње и уређења простора за
2011. годину-члан 33.став 4.Закона о грађевинском земљишту(„Службени гласник Републике
Српске“,бр. 112/06)

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.12. Приједлог Одлуке о усвајању Годишњег Плана одржавања,заштите,
реконструкције и изградње локалних путева и улица у насељу за 2011.
годину-чл. 18. став 2. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“,бр. 16/10) и члан
8.ст.2.Одлуке о разврставању,управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на подручју
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,бр.10/10 и 20/10)

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне пословепривре
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.13. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту(са
акцентом на стварање повољнијих услова за производне инвестиције и улагања на грађевинском
земљишту,- тзв.brownfield инвестиције (»смеђе локације«)или greenfield инвестиције(»зелене
локације«)
ОБРАЂИВАЧ:Служба начелника и Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.14. Приједлог Одлуке о обавезном учешћу сродника и корисника у
финансирању одређених права из социјалне заштите
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности у сарадњи са ЈУ Центар за социјални рад
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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4.1.15. Извјештај о раду Професионалне ватрогасне јединице Шамац у
2010.години са Програмом рада за 2011. годину
ОБРАЂИВАЧ: Професионална ватрогасна јединица Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.16. Приједлог Одлуке о Годишњем плану расподјеле средстава за спорт из
буџета општине Шамац за 2011.годину(чл.16.став 1.Закона о спорту-"Службени
гласник РС",бр.4/02, 66/03,73/08 и 102/08-исправка)
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
4.1.17. Приједлог Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 20112020.година
ОБРАЂИВАЧ: Општински развојни тим
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
4.1.18. Програм коришћења средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног
земљишта
у
непољопривредне
сврхе
за
2011.годину(чл.35.став 2.Закона о пољопр. земљишту)
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.19. Информација о стипендирању студената и ученика на подручју општине
Шамац у школској 2009/2010 години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.20. Информација о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и
села у2010. години
ОБРАЂИВАЧ:Служба за локални економски развој,пољопривреду и село
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.21. Информација о стању запошљавања на подручју општине Шамац са
освртом на запошљавање лица са инвалидитетом
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и друштв. дјелатности у сарадњи са Заводом за запошљавање-Биро
Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.22. Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за
2010.год.
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.23. Приједлог Одлуке о додјели Општинских признања
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања
4.1.24. Информација о раду Општинског координационог одбора за социјалну
политику у 2010.години
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општински Координациони одбор за социјалну политику
4.1.25. Информација о наплати ренти,накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта,комуналне накнаде и комуналних такси у 2010.
години
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за прост. уређење и стамбено-комуналне послове и Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.26. Информација о стању криминалитета и стању јавног реда и мира на
подручју општине Шамац у току 2010. године
ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.27. Информација о стању безбједности саобраћаја на путевима на подручју
општине Шамац у току 2010. године
ОБРАЂИВАЧ: Станица полиције за безбједност саобраћаја Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.28. Информација о проблему паса луталица на подручју општине Шамац са
приједлогом мјера за превазилажење постојећег стања
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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4.1.29. Информација о статусним промјенама и стању организовања и
пословања КП «Водовод и канализација» а.д. Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности и КП »Водовод и
канализација« Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општинe
4.1.30. Информација о концесијама на коришћење пољопривредног земљишта
на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.31. Извјештај о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида у 2010.години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.32. Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“ на
крају Првог полугодишта за школску 20010/11. годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Средња школа "Никола Тесла" Шамац
4.1.33. Извјештај о раду Спортског савеза општине Шамац у 2010.години са
финансијским показатељима
ОБРАЂИВАЧ: Спортски савез општине Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.34. Извјештај о утрошку средстава буџета општине Шамац у 2010.години за
потребе остваривања циљева,рада или пројеката удружења грађана
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.1.35. Информација о раду и функционисању система цивилне заштите општине
Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу-Служба цивилне заштите
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

4.2. ДРУГО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ(АПРИЛ-ЈУН):
4.2.1. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним
дјелатностима
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.2. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 1.1.-31.12.2010.
године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.3. Годишњи Извјештај о раду начелника општине Шамац за 2010.годинучл.30.алинеја 23. Закона о локалној самоуправи

ОБРАЂИВАЧ: Служба начелника општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.4. Извјештај о раду Форума за безбједност општине Шамац у 2010.години-тачка
5. Одлуке о образовању Форума за безбједност општине Шамац(„Сл.гл.општине Шамац“,бр.6/09)

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Форум за безбједност општине Шамац

4.2.5. Извјештај о реализацији Плана зимске службе за 2010./2011.годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.6. Информација о реализацији и утрошку средстава буџета општине Шамац у
области спорта за 2010.годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.7.

Информација о јавној употреби језика и писма на подручју општине
Шамац
ОБРАЂИВАЧ: СПКД „ПРОСВЈЕТА“ Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

Страна 5-Четвртак,30.децембар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 23
4.2.8. Информација о просјачењу на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за пр. и друшт.дјелатности у сарадњи са ЈУ Центар за социјални рад и ПС Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.9. Информација о реализацији Плана одржавања,заштите,реконструкције и
изградње локалних путева и улица у насељу за 2010. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.10. Извјештај о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за
период 1.1. до 31.12.2010.године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.11. Приједлог Одлуке о социјалној заштити-усклађивање са новим Законом о социјалној
заштити
4.2.12. Одлука о образовању Комисије за стручну контролу Основе заштите
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на подручју општине
Шамац–члан 12.став 4..Закона о пољопривредном земљишту(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.93/06 и 86/07)

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
4.2.13. Приједлог Одлуке о одређивању зона санитарне заштите изворишта
воде
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
4.2.14. Приједлог Одлуке о усвајању радне верзије Програма санитарне заштите
воде
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ:начелник општине
4.2.15. Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
са табеларним прегледом регистр. радњи и других облика предузетн.
дјелатности
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.16. Информација о превозу ученика са подручја општине Шамац у
2010.години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.17. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са
подацима о броју умрлих,рођених и вјенчаних у 2010. и 2011.години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.18. Информација о реализацији прољетне сјетве и припреми за жетву стрних
жита рода 2011. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.19. Информација о дуговањима и потраживањима општине Шамац по
кредитима, судским и другим одлукама
ОБРАЂИВАЧ: Служба начелника општине и Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.2.20. Информација о остваривању права у складу са Законом о правима бораца,
војних инв. и пор. пог. бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3. ТРЕЋЕ ТРОМЈЕСЕЧЈЕ(ЈУЛ-СЕПТЕМБАР):
4.3.1. Приједлог Одлуке о сеоским водоводима,јавним бунарима и јавним чесмама
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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4.3.2.

Приједлог Одлуке о усвајању коначне верзије Програма санитарне заштите
воде
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.3. Приједлог Локалног плана акције за заштиту дјеце(ЛПА)-чл. 3.Одлуке о изради
Локалног плана акције за заштиту дјеце("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/09)

ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Општински координациони одбор за социјалну политику
4.3.4. Извјештај о раду општинских инспектора за период 01.01.–30.06.2011.
године
ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.5. Извјештај о раду Комуналне полиције за период 1.1.–30.6.2011.године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за прост. уређ. и стамбено-комуналне послове-Одсјек комуналне полиције
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.6. Информација о релизацији модела породичне медицине на подручју општине
Шамац
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: ЈЗУ Дом здравља Шамац
4.3.7. Информација о стању криминалитета и стању јавног реда и мира на
подручју општине Шамац за период 1.1.-30.6.2011.године
ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.8. Информација о стању безбједности саобраћаја на путевима на подручју
општине Шамац за период 1.1.-30.6.2011.године
ОБРАЂИВАЧ: Станица полиције за безбједност саобраћаја Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

ПАУЗА У ЗАСЈЕДАЊУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ-АВГУСТ 2011.ГОДИНЕ
4.3.9.

Приједлог Одлуке о усвајању Регулационог плана ужег центра насељеног
мјеста Обудовац 1
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.10. Приједлог Одлуке о условима функционисања »Развојно предузетничке
зоне Шамац» Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелантости
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.11. Приједлог Одлуке о условима функционисања «Индустријско-пословне
зоне Шамац» Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелантости
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.12. Информација о жетви стрних жита и припремама за јесењу сјетву у 2011.
години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелантости
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.13. Информација о извршеном упису ученика у Прве разреде Средње школе
„Никола Тесла“ Шамац и основних школа на подручју општине Шамац за
школску 2010/2011 годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелантости
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.14. Информација о наплати ренти,накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта,комуналне накнаде и комуналних такси за период 1.1.до
30.6.2011. године
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за прост. уређење и стамбено-комуналне послове и Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.3.15. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 1.1.30.6.2011.године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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4.3.16. Информација о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање
приоритета у мјесним заједницама
ПРЕДЛАГАЧ: Одјељење за општу управу
ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине
4.3.17. Информација о провођењу Одлуке о одређивању радног времена
угоститељским објектима на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ:Одјељењеза просторно уређењеи стамбено-комуналне послове-Одсјек комуналне полиције
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

4.4. ЧЕТВРТО ТРОМЈЕСЕЧЈЕ(ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР):
4.4.1. Информација о раду и стању предшколског,основног и средњег
образовања и успјеху ученика на крају школске 2009/2010. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.2. Приједлог Одлуке о висини цијене 1m2 градског грађевинског земљишта
и изграђеног простора за 2011.годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне пословне,
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.3.

Приједлог Стратегије социјалне заштите општине Шамац-чл.2.алинеја 3.Одлуке о
образовању Општинског координационог одбора за социјалну политику(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.3/09)

ОБРАЂИВАЧ: Општински координациони одбор за социјалну политику
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.4. Информација о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине
Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.5. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.6. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.7. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне грађевинске цијене 1 m2
корисне стамбене површине за 2011. годину на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.8. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
4.4.9. Информација о провођењу Одлуке о подизању и одржавању споменика
од посебног значаја за општину Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.10. Извјештај о провођењу Акционог плана за борбу против наркоманије
општине Шамац
- тачка 5. Резолуције о проблему злоупотребе опојних дрога у општини Шамац
- Акциони план за борбу против наркоманије општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Општински координациони одбор за социјалну политику
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
4.4.11. Информација о регистрацији заједница етажних власника и о
инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: начелник општине
4.4.12. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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4.4.13. Информација о заштити дјеце са посебним потребама
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4.4.14. Разматрање Годишњег Програма рада ЈУ Дјечије обданиште «Радост»
Шамац за радну 2011/2012 годину
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Управни одбор ЈУ Дјечије обданиште «Радост» Шамац и Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности.
5. Поред питања садржаних у овом Програму,Скупштина ће,у складу са својим надлежностима и
према указаној потреби,разматрати и друга питања и доносити опште и друге акте које предложе
овлашћени предлагачи и вршити изборе и именовања,у складу са законом,Статутом општине и другим
прописима.
6. Термини одржавања сједница Скупштине општине Шамац утврђиваће се у складу са одредбама
Пословника Скупштине општине Шамац.
7. Ради обезбјеђења извршавања свих планираних задатака у припреми и изради материјала
предвиђених овим Програмом и задовољавања законских и општеусвојених номотехничких
стандарда, обрађивачи, односно носиоци израде материјала(општих и појединачних аката, програма,
извјештаја, информација и др.) дужни су наведене активности координисати са Секретаром и
Стручном Службм Скупштине општине.
8. Стручни обрађивачи и предлагачи материјала одређени овим Програмом дужни су:
- да приједлог аката израђују водећи рачуна о надлежности јединице локалне самоуправе и
материјалном пропису у погледу овлашћења за доношење акта и ограничења у погледу садржине
акта;
- да приједлог одлуке обавезно садржи и писмено образложење које обавезно садржи: правни
основ за доношење одлуке, разлоге за доношење нове, односно измјене и допуне постојеће
одлуке,образложење предложених рјешења,а потребно је навести и да ли њено извршење захтијева
ангажовање посебних финансијских средстава, те да ли су та средства обезбијеђена у Буџету општине.
- да у извјештајно-аналитичким материјалима износе објективно стање и чињенице,са јасним и
конкретним приједлозима мјера и закључака;
- да утврђене приједлоге аката и других материјала,одмах по утврђивању приједлога доставе
Стручној служби Скупштине општине у писаном облику,по два примјерка на ћирилици и
латиници,као и у електронској верзији,а најкасније десет дана прије дана одржавања
сједнице Скупштине.
9. Приједлоге аката који садрже мање недостатке у погледу позивања на правни основ,грешке у
именима, бројевима или недостатке у погледу правно-техничке обраде,секретар Скупштине може
измијенити не дирајући у суштину предложених рјешења.
10. Приједлоге аката,извјештајно-аналитичких и других материјла који садрже битне недостатке
и/или захтјеве у погледу форме,садржаја или номотехничких стандарда,као и захтјеве у погледу
усклађености са законом, Секретар Скупштине вратиће обрађивачима/предлагачима са биљешком о
каквим недостацима се ради и начину њиховог отклањања.
11. Материјали означени као програми,информације и извјештаји,у смислу овог Програма
дефинишу се на сљедећи начин:
- Програмом се утврђују послови и задаци органа Општине,Административне службе, јавних
служби и мјесних заједница у одређеној области, као и њихов основни садржај, носиоци послова и
задатака и рокови разматрања појединих питања
- Информацијом се Скупштина Општине обавјештава о одређеним питањима, односно
проблемима. Информација треба да буде сажета,прегледна и да обухвата податке који омогућавају
оцјену одређеног питања,односно проблема и да,по правилу,садржи приједлоге закључака.
Информација се прихвата,или се не прихвата.О предложеним закључцима Скупштина се посебно
изјашњава
- У извјештају се приказује рад,проблеми у раду и резултати постигнути у појединим областима у
одређеном временском периоду,а нарочито у погледу спровођења утврђене политике и извршавања
закона,других прописа и општих аката и прописа органа Општине,као и ради обавјештења Скупштине
Општине о извршењу одређеног задатка,и даје се оцјена постигнутих резултата,а садржи и приједлоге
закључака.Извјештај се усваја или се не усваја.О предложеним закључцима Скупштина се посебно
изјашњава.
12. Оквирни план одржавања редовних сједница Скупштине општине Шамац за 2011. годину
утврдиће Колегијум Скупштине општине Шамац..
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13. У августу мјесецу 2011.године неће се сазивати сједница Скупштине,осим у случају ванредне
потребе (пауза у раду Скупштине).
14. Предсједник Скупштине одређује коначан датум одржавања сваке редовне сједнице
Скупштине и о томе благовремено обавјештава стручне обрађиваче и предлагаче, а најкасније 20
дана прије утврђеног датума одржавања сједнице ради припреме,израде и достављања приједлога
аката и других материјала Стручној служби Скупштине у складу са тачком 8. алинеја четврта овог
Програма.
15. О извршењу овог Програма стараће се Предсједник и Секретар Скупштине општине и
Начелник општине,у оквиру свог дјелокруга рада.
16. Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Шамац ".
Број: 07-022-332/10
29.децембар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др.вет.медицине,с.р.
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На основу чл.30.и 36.став 3.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07) и чланом 121. Пословника Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.10/09 и 9/10),Скупштина општине Шамац, на
Двадесетдругој редовној сједници одржаној 29. децембра 2010.године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнада за вршење
одређених општинских функција
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању накнада за вршење одређених општинских функција(«Службени гласник
општине Шамац»,бр.4/09-Пречишћени текст,14/09, 4/10 и 20/10), члан 2. мијења се и гласи:
«Члан 2.
Одборнику за вршење одборничке функције припада накнада,и то:
- мјесечна накнада (паушал) у износу од 300,00 КМ,
- накнада за присуствовању сједници Скупштине у износу од 150,00 КМ.
Одборник нема право на накнаду из става 1. алинеја друга овог члана,ако:
- не присуствује сједници Скупштине или
- напусти сједницу без одобрења предсједника Скупштине».
Члан 2.
У члану 7. у ставу 3. иза ријечи «сједницама» додаје се ријеч: «Скупштине,», а ријечи «,овјерене од
стране предсједавајућег радног тијела» бришу се.
У ставу 4. у другој загради, иза ријечи «сједници» додају се ријечи: «Скупштине или».
У ставу 4. иза ријечи «број и датум одржавања сједнице» додају се ријечи: «Скупштине или».
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-337/10
29.децембар 2010.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине
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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),Скупштина општине Шамац,на Двадесетдругој редовној
сједници одржаној 29.о децембра 2010. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о додјели пословних просторија на коришћење
Члан 1.
У Одлуци о додјели пословних просторија на коришћење бр.07-022-268/10 од 29.октобра
2010.године(«Службени гласник општине Шамац»,бр. 18/10), у члану 1. ријеч «четири» мијења се
ријечју «седам».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-333/10
29. децембар 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, 9/10 и 20/10),Скупштина општине Шамац,на
Двадесетдругој редовној сједници одржаној 29. децембра 2010.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о провођењу Стратегије односа са јавношћу општине Шамац за период августдецембар 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: 07-022-338/10
29. децембар 2010.године
Шамац

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

ИЗВЈЕШТАЈ

О ПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
ЗА ПЕРИОД АВГУСТ – ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ
У сарадњи са ОЕБС-ом-Канцеларија Добој потребно је поднијети Извјештај о провођењу Стратегије
односа с јавношћу општине Шамац за август – децембар 2010. године.Овај Извјештај биће
прослијеђен и ОЕБС-у Мисија у БиХ. Подсјећања ради, заједно са представницима ОЕБС-а
имплентирана је Стратегија са грађанима, НВО и мјесним заједницама на заједничким састанцима, а
брошуре које је израдио ОЕБС подијељене су у писаном облику.
Општина Шамац је службено започела са провођењем компоненте Медији и комуникације
пројекта Локално је примарно у јуну 2009. године. Компонента Медији и комуникације састоји се од
два елемента:
Елемент 1 – Медији у мојој заједници, с циљем јачања дијалога између медија, локалних власти и
грађана у мањим заједницама, у циљу повећања квалитета и нивоа релевантности локалног
извјештавања.
Елемент 2 – Комуникација с јавношћу, а с циљем јачања капацитета општина да комуницирају са
својим грађанима, посебно путем медија.
С доласком нове општинске администрације – 2008.године – много напора је уложено у побољшавање
постојећих комуникацијских механизама и увођење нових, како интерних тако и екстерних. Постојеће
препреке, као што је недостатак локалних медија, учиниле су такве напоре додатно захтјевнима, а
стога је и компонента Медији и комуникације у Општини Шамац дочекана с посебним ентузијазмом,
узевши у обзир техничку и савјетодавну подршку коју је садржавала.
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Ситуација у областима медија и комуницирања прије провођења пројекта Локално је
примарно
Елемент 1 – Медији у мојој заједници
Одсуство локалних медија је свакако највећа препрека побољшању подјеле информација и
комуникације између Општине и грађана.Ово се посебно односи на информације из области
комуналних дјелатности(снабдијевање водом,електричном енергијом,одвоз отпада и др.). У
напорима да превазиђе овај проблем који је изван граница утицаја локалних власти (упркос
великим напорима у смислу лобирања и процедуралних настојања), Општина је увела неке
алтернативне механизме за комуницирање с грађанима. Билтен Општине Шамац,
интензивиране консултације с мјесним заједницама и контакти с регионалним медијима (као
што је одржавање конференција за штампу након сваке сједнице Скупштине Општине) су
само неки примјери таквих механизама.
Елемент 2 – Комуникација с јавношћу
Општина Шамац је започела с провођењем компоненте Медији и комуникације са већ
усвојеном Стратегијом односа с јавношћу (Документ је израђен и усвојен након што је
Општина Шамац учествовала у ОЕБС-овој обуци Комуникације с јавношћу). Усвојени
документ није у потпуности рефлектовао потребе и приоритете у области јавних
комуникација па је потреба за његовом ревизијом препозната од стране свих локалних актера.
Методологија коришћена током провођења компоненте Медији и комуникације
Током провођења компоненте Медији и комуникације у Општини Шамац, Начелник
Општине је службено именовао двије радне групе – Радну групу за комуницирање и Радну
под-групу за провођење елемента Медији у мојој заједници. Проведене су опсежне јавне
консултације како би се обезбиједило да нове комуникацијске праксе рефлектују потребе и
приоритете грађана и грађанских група. Од стране Радне под-групе Медији у мојој заједници
проведено је истраживање јавног мнијења како би се открили ставови грађана о квалитету и
релевантности локалног извјештавања, па је на основу тих резултата успостављен и
иновативни комуникацијски мханизам (редовна хроника Општине Шамац на Радију
Валентино). Поред метода консултовања, коришћен је и метод детаљне анализе при раду на
ревизији Стратегије односа с јавношћу од стране Радне групе за комуницирање. Као резултат
тих напора, у новембру 2009. године је усвојена нова Стратегија односа с јавношћу.
Позитивне промјене постигнуте током провођења компоненте Медији и комуникације
Скупштина Општине је усвојила Одлуку о објављивању одлука и других прописа Општине
Шамац која дефинише садржај, формат и друге надлежности Службеног гласника. Тиме се
побољшала општа информисаност грађана о активностима и доношењу одлука проведеним
од стране Општине Шамац.
Уведена је пракса објављивања Билтена Општине на општинску интернет страницу, док се
такође генерално побољшало кориштење интернетских ресурса Општине, а све у сврху
пружања додатних могућности грађанима и медијима за приступање органима локалне
самоуправе и информисање о актуелностима
Стратегија односа с јавношћу је анализирана и ревидирана у складу са закључцима
произашлим са консултативних састанака са запосленима у Општини, представницима
мјесних заједница, невладиним организацијама и грађанима. Нови документ је усвојен на
састанку Кабинета Начелника општине у новембру 2009. године. Након његовог усвајања,
услиједило је штампање, дистрибуција и интензивна промоција у мјесним заједницама и на
централном скупу с представницима невладиних организација, грађанских група, медија и
институција.
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Успостављене су двије иновативне комуникацијске праксе–већ поменута редовна хроника
Општине Шамац на Радио Валентину(без накнаде) као прва, и општински Прес центар као
друга пракса. Прес центар је организацијски успостављен као дио Стручне службе
Скупштине Општине. У децембру 2009. године, Секретар Скупштине Општине је у својству
руководиоца Стручне службе донио Правилник о унутрашњој организацији Стручне службе
Скупштине Општине. Једна значајна новина успостављена Правилником је увођење новог
радног мјеста - Службеника за односе с јавношћу и Прес центар чији је задатак,између
осталог, управљање Прес центром. Ово је ријешило дуго присутни проблем око
институционализовања функције односа с јавношћу унутар општинске администрације, као и
спољне комуникације.Успостављањем Прес центра и побољшањем комуникације између
медија и локалних власти,Стручна служба Скупштине Општине је увела нову процедуру за
акредитовање представника медија за присуствовање конференцијама за штампу у Прес
центру Општине Шамац. Израђен је и нови образац за захтјев медија који дефинише врсту
тражене интеракције и адресанта. Све ово је допринијело бољој организацији и
транспарентнијој комуникацији између општинске администрације и медија,као и бољем
дотоку информација ка грађанима као крајњим корисницима
Препоруке за будућност
- Наставити истраживати опције и модалитете за успостављање локалног радија
- Промовисати према другим општинама добре резултате у области јавног информисања
користећи све постојеће међуопштинске комуникацијске механизме
- Наставити охрабривати активно учешће грађана у извештавању о локалним темама (нпр.
„грађанско сандуче“ на општинској интернетској страници и на инфо пулту општине
Шамац).
Стратегија односа с јавношћу је наставак континуираног рада на побољшању
комуникације локалне управе с јавношћу и један од основних нормативно-правних аката који
су потребни са нормални рад и функционисање наше општине.
Стратегију односа а с јавношћу опшине Шамац је израдио службеник за односе са
јавношћу уз помоћ представника теренске канцеларије ОЕБС-а,а у оквиру
компоненте „Медији и комуникација" ОЕБС-ове иницијативе „Локално је примарно".
Важну улогу у провођењу појединих активности у оквиру Стратегије имала је
комисија именована од стране Начелника општине. Основни задаци ове комисије су
били побољшање локалног извјештавања,као и побољшање комуникације с
јавношћу. Неке од активности, а које се налазе у саставу Стратегије, свакако треба
наставити, а то су између осталих конференције за медије, радио-емисије са темама
из мјесних заједница, као и рад на „оживљавању" форума на општинској интернет
страници.
Служба односа са јавношћу има своју е-mail адресу. Са овим циљем везано је и
успостављање ефикасног система достављања интерних одлука и правила као и ажурирање
огласне табле од стране службеника за информисање.
Један од циљева Стратегије је и увођење редовног обавјештавања овлашћених
службеника из Одјељења које именују начелници одјељења. Овај начин рада је побољшао
ефикасност и рад службеника, али и шефова одсјека. Размјена информација је такође једна
од активности за чију су примјену одговорни, у првом реду начелник, предсједник
Скупштине општине, секретар скупштине, начелници Одјељења
и шефови одсјека.
Стратегија односа с јавношћу општине достављена у писаној форми свим носиоцима
активности Акцијског плана Стратегије (Стратегија је објављена у «Службеном гласнику
општине Шамац»,бр. 17/09), а може се преузети и са службене Интернет странице општине
Шамац. Састанци представника општине са грађанима у мјесним заједницама се одржавају
према потребама.
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Према Стратегији предвиђено је издавање саопштења за јавност од стране
предсједника Скупштине и начелника општине. .На општинској интернет страници редовно
се објављује најава сједница Скупштине са материјалима и сви важни догађаји на подручју
општине Шамац, а извјештаји иду редовно путем електронских медија са којима Општина
има уговор. Након постављања огласних табли у мјесним заједницама врши се редовно
оглашавање важних информација и у мјесним заједницама.
Општински информативни Билтен у складу са Стратегијом излази сваких три мјесеца или по
потреби у писаној форми, а убудуће ће бити постављен и интернет страници. Службени
гласници општине Шамац се такође објављују и на на службеној општинској интернет
страници. Службеник за информисање редвно обавља своју активност давања информација у
складу са Законом о приступу информацијама.

ЗАКЉУЧАК
Потребно је у наредном периоду да сва одговорма лица у општинској
административној служби, а посебно одговорна за реализацију одређених активности из
Стратегије своје обавезе благовремено извршавају. На тај начин наш рад и рад представничке
и извршне власти у нашој општини ћемо учинити јавним и доступним грађанима на бољим
основама, а тиме ћемо изградити позитиван амбијент у међусобним односима, партнерски
однос, а самим тим и повјерење грађана у локалну самоуправу.
ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
Активност

Индикатор успјеха

Рок

Одмах почети са одржавањем
редовних састанака, донијети
правилник о састанцима

Састанци 1
мјесечно

1/2010

Дистрибуирати билтен свим
запосленим на радно мјесто

Билтен се
дистрибуира на сва
радна мјеста

1/2008

Редовно дистрибуирати
промотивне материјале вишим
нивоима власти
Фотографисање и снимање
Именовати уредника web сајта
Одредити службеника за односе с
јавношћу
Обучити службеника за односе с
јавношћу
Успоставити и учинити доступном
базу података са службеним
гласницима у електронском
облику у оквиру Административне
службе
Континуирано вршити штампање
водича према потребама
Успоставити систем сталног
праћења посјета на web сајту
Билтен редовно постављати на
web сајт

Дистрибуција
промотивног
материјала 2 пута
годишње
Именовано лице-у
континуитету
Извршено
извршено
Службеник прошао
обуку
Електронска база
података о
службеним
гласницимаизвршено
Водичи се редовно
штампају и
доступни су
грађанима
Систем праћења
посјетауспостављен

Имплементатор
Општинска
административна
служба
Службеник за
односе с јавношћу
и Прес центар

1. 1.2011.

ПР

01/2008

Уређивање web
сајта
Начелник општине
Секретар
Скупштине

23. 1. 2010.
03/2008

-

01/2008

Администратор

01/2007

Службеник за
информисање

01/2008

Уредник web сајта

09/2008

Уредник web сајта
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Одредити одговорно лице које ће
бити одговорно за редовно
праћење и ажурирање података
на огласној табли
Поставити on-line анкету са
питањима о самом садржају сајта
Одредити путем истраживања
оптималан тираж билтена за
грађане
Инсталисати директан приступ
Итернету службенику за односе с
јавношћу
Технички опремити канцеларију
службеника за односе с јавношћу
Одредити особе које ће
уређивати билтен општине
Именовати особу која ће бити
главни и одговорни уредник
билтена
Повремено редизајнирати web
страницу
Креирати нови, ефикаснији
систем дистрибуције билтена
Дистрибуирати билтен на јавној
локацији изван општине,
нарочиту пажњу посветити
сеоским насељима
Анкетом грађана који читају
билтен провјеравати квалитет
садржаја билтена и задовољство
читалаца
Креирати и ажурно водити
адресар органа и институција
виших нивоа власти са којима се
одржава редовна сарадња,
слање материјала, размјена
информација
Водити евиденцију о броју посјета
јавним расправама
Поставити интерну огласну таблу
само за запослене раднике
Истраживање јавног мијерња
Донијети протокол о организацији
конференција за штампу
Увести редовне кварталне или
полугодишње конференције за
штампу

Одређена особа
која ће ажурирати
огласну таблу

01/2007

Службеник за
информисање

01/2007

Web дизајнер

04/2004

Начелник општине

01/2007

Администратор

01/2008

Општинска
административна
служба

04/2004

Начелник општине

Именован уредник

04/2004

Начелник општине
и предсједник
скупштине

Редизајнирана web
страница

01/2009

Web дизајнер

04/2009

ПР

04/2009

ПР

09/2009

ПР

Креиран и уредно
ажуриран адресар
институција виших
нивоа власти

05/2009

Службеник за
информисање, ПР

Евидентиран број
посјета

10/2009

Службеник за
информисање

извршено

09/2010

Спроведена анкета

09/2010

Службеник за
односе с јавношћу
и Прес центар
ПР

Донесен протокол

3/2010

ПР

01/2009

ПР

Анкета је
постављена на сајту
Одређен је
оптималан тираж
билтена
Инсталиран
директан приступ
Интернету у
канцеларији ПР
службеника
Канцеларија
технички
опремљена
Одређена редакција
билтена

Нови систем
дистрибуције
креиран
Билтен се
дистрибуира по
мјесним
заједницама

Конференције се
одржавају по
предвиђеној
динамици-у
континуитету
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Редовно дистрибуирати
промотивне материјале вишим
нивоима власти

Дистрибуција
промотивног
материјала 2 пута
годишње

Обрађивач
Светлана Павловић
Службеник за односе с јавношћу и Прес центар

01/2009

ПР

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник,с.р.
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На основу чл. 30. алинеја друга и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”, бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.алинеја друга и чланом 60.
Статута општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07) и чланом 92. став 1.
Пословника Скупштине општине Шамац(“Службени гласник општине Шамац ”,бр.10/09,9/10 и
20/10),а након разматрања Нацрта Стратегије интегрисаног развоја општине Шамац,Скупштина
општине Шамац на Двадесетдругој редовној сједници одржаној 29.децембра 2010. године, донијела је
сљедећи

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Нацрт Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020. година.
2. Скупштина општине Шамац одлучила је да се Нацрт Стратегије локалног економског развоја
општине Шамац 2011-2020. година, упути на јавну расправу,јер се наведеном Стратегијом уређују
питања од посебног значаја за грађане општине и о којима је неопходно да се најшире консултују
заинтересована правна лица и друге организације.
3. Нацрт Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020. година објавиће се на
званичној интернет презентацији општине Шамац.
4. Јавна расправа провешће се,истовремено,и то:
- путем јавних састанака,равномјерно на цијелом подручју општине Шамац
- путем званичне интернет презентације општине Шамац(e-јавна расправа) ради омогућавања
заинтересованим лицима(посјетиоцима) да у одређеном року своје приједлоге, примједбе, сугестије и
коментаре о Нацрту Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020. година,
достављају путем електронске поште.
5. Јавна расправа ће трајати 60 дана од дана објављивања овог Закључка у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
6. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник општине(организатор јавне
расправе),који се истовремено обавезује да о спроведеној јавној расправи обавијести Скупштину
општине Шамац.
7. Нацрт Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020. година,у
прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
8. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном гласнику општине
Шамац ”.
Број: 01-022-329/10
29. децембар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.мдицине,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 Двадесетдругој редовној сједници одржаној 29. децембра 2010.
године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК

I
Прихвата се Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2010.годину.
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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:07-022-339/10
29. децембар 2010.године
Шамац

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

ИНФОРМАЦИЈА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ПРОГРАМ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈАНАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА У 2010. ГОДИНИ
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за сваку годину а обухвата уређење градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у урбаном подручјима општине Шамац.
Сходно динамици уређења од предвиђеног програма реализоване су сљедећи програми:
Ред.
Број

ОПИС

План
2010.год.

1.

Капиталнe помоћи

цца

130.000,00 КМ

•
•

Средња школа
Основним школама ,

цца

0
20.000,00 КМ

цца

25.000,00 КМ

- Хидрантска мрежа Г. Црквина

Реализовано
2010 год.
113.502,38
50.058,62
1.139,99
0

•

Дом Здравља

цца 10.000,00 КМ

21.314,78

•

Вјерским организацијама

цца 20.000,00 КМ

37.694,01

•

Објекти водоснабдјевања
(Реконструкција артерца у
Г. Црквини)

цца 55.000,00 КМ

3.294,98

2.

Набавка грађевинских објеката
- Фискултурна сала СШЦ

цца 350.000,00 КМ

194.470,55

цца 130.000,00 КМ

99.602,60

- Свлачионице у МЗ Баткуша
- Свлачионица у МЗ Шкарић

цца 35.000,00 КМ
0

34.322,51
10.530,00

- Свлачионица , требине и кров
( Борац Шамац )

цца 37.000,00 КМ

40.183,21

- Санација и реконструкција старог хотела

цца 75.000,00 КМ

- Остатак средстава предвиђене буџетом
( иста средства биће утрошена према
захтјевима и пројектима иницирани од стране МЗ )
цца 73.000,00 КМ

0

9.832,23

( Разлику средстава обезбједити из донаторских средстава и преко виших органа власти)
•

Изградња новог дома културе у МЗ Обудовац
цца 450.000,00 КМ

195.828,62
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Изградња депоније чврстог отпада градске депоније
иницираним од стране МЗ
-

Санација приступног пута до градске депоније чврстог отпада у МЗ Д. Хасић
( засеок Јелас) у дужини од 860,00 м, и даљни радови на изградњи депоније
цца 20.000,00 КМ
•

-

-

Изградња и реконструкција јавне расвјете на
подручју општине Шамац

регистровање и легализација изграђених
нових мјерних мјеста јавне расвјете

30.000,00 КМ

53.612,85 КМ

110.754,65 КМ

цца 15.000,00 КМ

0

цца 5.000,00 КМ

0

Изградња и реконструкција следећих улица у Шамцу:
Продужетак улице III – a у дужини од 98,00 м1
у насељу Браће Југовића .
o Продужетак улице уз Магист. пут М-17 од
(Ушћа Босне до раскрснице према Новој Форми)
o Изградња јавне расвјете у МЗ Тишина и Баткуша
o Изградња јавне расвјете у МЗ Г.Црквина,
МЗ Турсиновац , МЗ Писари, МЗ К.Поље, МЗ С.Тишина
o

цца 10.000,00 КМ
0
0

0
36.634,10 КМ

74.120,55 КМ

3. Реконструкција и инвестиционо одржавање путева и улица
цца 507.000,00 КМ
-

784.950,56 КМ

Реконструкција и инвестиционо одржавање путева и улица
Ул. Доситеја Обрадовића
цца 230.000,00 КМ
Ул. Његошева (од ЦЈБ – до Вет. Станице)
цца 40.000,00 КМ
Пресвл. Ул. Ђ.Д.Михајловића м2 186,00
0
Пресвцл. Улица Ул. М.Јевросиме и Ц.Душана
у пов. од 282 м2
0
Ул. Војислава Илића л = 169 м
0
Ул. Н. Тесле ( санација)
цца 10.000,00 КМ
Ул. Ц.Душана – од Лукома до Поште
цца 20.000,00 КМ
Груби грађевински радови ( доњи строј) улице
на потезу ул. Ц. Душана а између Шит-а и Нове Форме цца 30.000,00 КМ

-

Пут Д.Слтина - С. Слатина
цца 100.000,00 КМ
Пут Симића сокак – Баткуша
цца 77.000,00 КМ
Пут Божановића пут – Средња Слатина
0
Пут Баткуша – Пајин сокак
0
Пут у Ср. Слатини дионица
Пелагићево – Микићи лот 1 и лот 2
0
- Пут у Г. Слатини дионица Г.Слатина – Гајеви
0
- Пут у Г. Слатини - Живковића пут
0
- Пут у Г.Слатини – Јовановића пут
0
- Пут Обудовац – Човић поље
0
- Санација ударних рупа на подручју општине Шамац
848,00 м2 површине
0
- Улагања усаобраћајну сигнализацију
0
- Санација сеоских путева са насипањем шљунковитог материјала
0

0
68.897,79КМ
6.673,68 КМ
7.363,00 КМ
53.928,81КМ
0
0

0
125.552,70 KM
93.525,12 KM
29.668,86 КМ
9.155,84 КМ
146.877,74 КМ
30.733,34 КМ
21.014,00 КМ
44.246,30 КМ
88.704,72 КМ
30.528,00 КМ
4.580.66 КМ
23.500,00 КМ

Структура финансирања :
o
o
o

Учешће грађана
Учешће Министарства
Општина Шамац

0
0
0

124.134,16 КМ
197.5000,00 КМ
463.316,40 КМ
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•

Изградња тротоара :

47.000,00 КМ

34.505,12 КМ

- Тротоар у улици Николе Тесле( од ул. Ц. Душана до ул
Ј.Цвијића) дужине 133,00 м1, ширине 2,00 м,
дебљине 5,00 цм
цца 6.900,00 КМ
8.042,29 КМ
- Тротоар у улици етапа 1( с лијеве стране) ул. Доситеја Обрадовића ( од ул. Ц. Душана до Дома Здравља)
дужине 85,00 м1, ширине 2,00 м , дебљине 5,00 цм
цца 4.490,00 КМ
0
- Тротоар у ул. В .Караџића
- Тротоар у улици К.А. Карађорђевића
- Тротоар у ул. Н.Тесле од Ц.Душана до ул. Г.Принципа
- Тротоар у улици М. Јевросиме

0
0
0
0

- Тротоар испред средње школе у
ул. Ц.Лазара л = 200м1

4.936,41 КМ
3.108,00 КМ
9.667,24 КМ
4.261,26 КМ

цца 7.200,00 КМ

0

- Тротоар у улици Николе Пашића етапа 1 (с десна страна) од ул. Ц. Душана до улице Ј.Цвијића
дужине 160,00 м1, ширине 1,50 м, дебљине 5,00 цм
цца 8.800,00 КМ
цца 4.500,00 КМ

- Тротоар од Меркура до Дјечијег Обданишта
- етапа 2 (с десне стране) ( од ул. Ј. Цвијића
, дебљине 5,00 цм.

0
0

до улице Г.Принципа ) дужине 158,00 м1, ширине 1,50 м

цца 5.910,00 КМ
- Тротоар у улици В. Караџића (од ул .Г.Принципа до ул. К.Милоша)
дужине 175,00 м, ширине 1,50 м , дебљине 5,00 цм
цца 9.200,00 КМ
- Тротоар уз Хитну службу 198 м2
0
•

0

0
4.489,92 КМ

Наставак изградње пјешачке стазе уз магистрални пут Црквина – Шамац ( Писари)
цца
0 КМ
0
(Од ресторана Лав до скретања за Писаре)

•

Поплочавање пјешачке зоне у улици К.А. Карађорђевића
( насатавак радова од према улици Ц. Душана )
0 КМ
0 КМ
Асфалтирање паркинг простора и платоа
- Паркинг у улици Обилићев Вијенац
- Асфалт. бетонски плато уз Капелицу на гробљу

0 КМ
0 КМ

Изградња спортских полигона
- Игралиште СШЦ Н.Тесла
- Изградња игралишта О.Ш. рукометно , кошаркашко и
одбојкашко игралиште
- Изградња спортског полигона
o
•

0
28.428,23 КМ

Санација старе библиотеке

23.188,23 КМ
5.240,00 КМ

0,00

58.090,13 КМ

0 КМ

29.146,13 КМ

0 КМ
0 КМ

25.528,00 КМ
3.416,00 КМ

цца 50.000,00 КМ

0

Реконструкција просторија у сеоским Мјесним заједницама
План
цца 300.000,00 КМ

217.830,67 КМ

Програм/пројекат

Уговорено
у КМ

Реализовано
у КМ

Министарство
пољопривреде РС
у КМ

Општина Шамац
у КМ

Адаптација и уређење
сеоског дома у МЗ
Обудовац 2

65.073,65

42.849,49

30.000,00

12.849,49
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Изградња – доградња
сеоског дома у МЗ
Баткуша
Изградња
свлачионица фудб.
Игралишта Писари
Адаптација сеоског
Дома у МЗ Д.
Црквина
Адаптација и уређење
сеоског дома у МЗ
Г.Црквина
Уређење просторија
МЗ Гајеви
Санација мјесног
уреда Г.Слатина
Дом културе
Турсиновац
Све укупно

58.464,32

34.322,51

51.491,70

40.950,00

24.148,80

87.903,56
25.646,40

25.000,00

0

0

60.000,00
0

9.322,51

40.950,00

0

0

30.000,00

30.000,00

12.000,00

0

4.708,67

4.708,67

0

4.708,67

59.343,86

35.000,00

25.000,00

10.000,00

376,780,96

217.830,67

122.000,00

107.836,67

Рјешење проблема у избјегличким и повратничким насељима уз помоћ Владе РС – Министарства за
избјеглице и расељена лица
1.

Рјешавање проблема инфраструктуре у избјегличким насељима у Републици Српској

70.340,00 КМ
- Избјегличко насеље Засјека , изградња и асфалтирање средње,
дужне улице у дужини од 540 м са укупним износом потребних
средстава
- Ул. Засјека 1 – Ново Село
53.130,00КМ

138.623,36 КМ

81.446,04 КМ

- Избјегличко насеље Дуга , изградња и асфалтирање, друге попречне улице у
укупној дужини 140,00 м са потребним износом средстава
-

Ул. Дуга X и XII

17.210,00КМ

57.177,32 KM

И сегмент ,
2.

Рјешење проблема повратника у Републику Српску
(Бошњаци и Хрвати )
101.398,71 КМ

- Повратничка МЗ Шамац, обнова и реконструкција улице Посавско - Требавско
дужини од 410 м са укупним износом потребних средстава
45.850,00 КМ

627.255,83 КМ
Партизанског Одреда у
30.584,97 КМ

- Повратничка МЗ Шамац, обнова и реконструкција улице Обилићев Вијенац у дужини 353 м са укупним
износом потребних средстава
..................
21.234,00 КМ
33.064,11КМ
- Повратничка МЗ Брвник, санација и реконструкција моста преко баре Брвник са потребнмим износом
средстава од
......................
14.989,71 КМ
0
- Повратничка МЗ Ново Село, наставак раније започете
Реконструкције локалног , са обимом потребних
средстава од
.......
19.325,00 КМ
- Електрификација локација реализованог повратка из 2009. год
а имплементирано у 2010 .год.
0
- Донација Хрватске владе у изградњу Дома културе у МЗ Гребнице
0
- Набавка грејног котла са системом централног гријања у СШЦ Н.Тесла
0
- Израда гробљанске капеле у МЗ Тишина
0
- Изградња платоа код Д. Културе у МЗ Г.Хасић
0
. Изградња расвјете на игралишту МЗ Г.Хасић
0

275.374,50 КМ
119.558,00 КМ
40.298,35 КМ
30.000,00 КМ
27.055,90 КМ
9.000,00 КМ
3.000,00 КМ
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Информација је сачињена са подацима на дан 17.12. 2010. године
Обрађивачи : Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове
Начелник Одјељења:
Ђуро Ћосић дипл. инж. маш.
Одјељење за привреду
Начелник Одјељења:
Милан Симић дипл. инж.пољоп.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,бр.
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“, бр. 4/05 и 9/07),чланом 92. став 1. Пословника Скупштине општине Шамац(“Службени
гласник општине Шамац”,бр.10/09,9/10 и 20/10),Скупштина општине Шамац,након усмене
Информације о рјешавању питања имовинско-правног статуса и коришћења Спомен дома
М.Трифуновић-Учо у Шамцу коју је поднио начелник општине,на Двадесетдругој редовној сједници
одржаној дана 29. децембра 2010.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Шамац задужује начелника општине Шамац да ради заштите имовинских
права и интереса општине Шамац,а у складу са одредбама Закона о облигационим односима,
предузме све потребне правне радње у циљу покретања поступка раскидања Уговора о заједничком
улагању Општине Шамац и „NBS GROUP“ д.о.о.Модрича закљученог 30.12.1999.године бр.01/12-1224/2000,због неиспуњења уговора.
II
Скупштина општине Шамац овлашћује Начелника општине да послове и правне радње из тачке I.
овог Закључка предузме путем Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште замјеника у Добоју и
да у том смислу достави све податке, обавјештења и списе, који су потребни за предузимање радњи
из његове надлежности.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-341/10
ПРЕДСЈЕДНИК
29.фебруар 2010.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,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 Двадесетдругој редовној сједници одржаној 29. децембра 2010.
године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК

I
Прихвата се Информација о стању у области културе као и културним манифестацијама одржаним
на подручју општине Шамац у 2010.години.
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:07-022-340/10
Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
29. децембар 2010.године
Шамац
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ИНФОРМАЦИЈА
О СТАЊУ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КАО И КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОДРЖАНЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ У 2010.ГОДИНИ
Општина Шамац има веома дугу културну традицију. Најстарије културно друштво на подручју
Општине основано је, у Обудовцу, далеке 1903.године.
Друштво је основано са циљем да његује традиционалне вриједности српског народа, његов језик,
културу, сваку врсту духовног стваралаштва, обичаје, као и моралне и друге вриједности.
Од тада па до данашњих дана на подручју Општине радила су са мање или више успјеха бројна
културно умјетничка друштва.
Данас на подручју општине дјелују и активно раде:
- Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Шамац,
- Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Обудовац,
- Српско просвјетно културно друштве «Просвјета» МПО «Свети Сава» Горња Слатина,
- Српско соколско друштво «Свети Василије Острошки» Шамац,
- Културно умјетничко друштво «Шамац» ,
- Плесни клуб «Принцес» Шамац и
- Књижевни клуб «Савовање» Шамац
Ова друштва и клубови организатори су и носиоци културног живота на подручју Општине Шамац
и постижу веома запажене резултате у свом раду.
Иако је задњих година повећан број Друштава која активно раде на подручју наше општине , стањем
у области културе још увијек не можемо бити задовољни још увјек је мали број културних друштава
која су организована на подручју општине, самим тим је и мали број људи који активно раде у
културним друштвима.
Ако имамо на уму чињеницу да од седам културних друштва и клубова пет њих ради у самом граду
а само два у мјесним заједницама и то Обудовац и Горња Слатина, онда је и логично да се културна
догађања углавном и организују у овим мјесним заједницама.
Морамо се запитати шта је са другим срединама и у другим мјесним заједницама, какав је њихов
културни живот, гдје се то окупљају и шта раде млади? Добро нам је позната чињеница да све наше
мјесне заједнице имају објекте – такозване Читаонице или Домове културе који су у највећем броју
претворени у кафане и коцкарнице или зјапе празне без било каквих организованих садржаја, посебно
културних догађања а која би се уз мања улагања могла претворити у адекватан простор за рад
културних друштва.
С друге стране један број постојећих друштава нема адекватно ријешено питање простора за свој
рад, тако КУД «Шамац» пробе и даље одржава два пута седмично у просторијама Основне школе
«Шамац» јер нема свој простор за рад као што свој простор за рад неме ни Српско соколско друштво
«Свети Василије Острошки» као и Пласни клуб «Принцес». Српско просвјетно културно друштво
«Просвјета» Обудовац чека уређење ново саграђеног објекта Дома културе тако да и ово Друштво
своју активност и свој рад одржава у другим просторијама које нису адекватне њиховим потребама.
Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Шамац, располаже солидним простором за рад
који је у задње вријеме значајно саниран и обновљен, уведено је гријење и уређена кино сала, тако да
сада овај простор задовољава потребе рада овог Друштва.
Сва ова друштва и Клубови окупљају значајан број чланова који нису само из популације младих
него и из популације одраслих, иако би тај број могао бити и знатно већи, разлог томе лежи
вјероватно и у чланаринама које се у неким друштвима високе за овако тешку економску ситуацију а с
друге стране финансирање Друштава у значајној мјери зависи и од чланарине. Нерјетко своја
гостовања у другим срединама чланови Друштава и Клубова у највећој мјери морају финансирати
сами, што доводи до ситуација да у Друштвима и Клубовима могу бити само они који своју
активност могу сами финансирати.
У оквиру постојећих културних Друштава раде бројне секције и клубови и то: Хорске, Драмске и
Фолклорне секција, Драмски студио, Пјевачке групе затим Клуб књижевника и Клуб ликовних
стваралаца. Чланови ових секција и клубова учествовали су у готово свим програмима које су
припремани на подручју Општине и шире. Нека од ових друштава забиљежила су и своје наступе у
иностранству, што говори и о квалитету у њиховом раду.
Опремљеност Друштава и Клубова још увјек је на ниском нивоу, стварање нових садржаја и
кореографија захтјева и набавку адекватне опреме, што изискује значајна материјална средства која је
тешко у оваквој економској ситуацији обезбједити, што с друге стране доводи Друштва и Клубове у
ситуацији да морају прибјегавати импровизацији а тиме се у значајној мјери губи квалитет наступа.
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Квалитет наступа губи се и због чињенице да ни једно Друштво нема свој музичко инструментални
ансамбл, па своје наступе углавном изводе уз музику са ЦД-а, што често квари сам наступ извођаћа.
Наведена Друштва и Клубови су носиоци активности и организатори културних догађања као што
су:Светосавска, Видовданска и Божићна академија, књижевне вечери, позоришне представе, смотре
фолклора као и изложбе ликовних стваралаца.
Поред наведених активноси Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Шамац и Књижевни
клуб «Савовање» баве се и издавачком дјелатношћу.
Крајем 2009.године у циљу обезбјеђивања остваривања права и интереса грађана у области културе
и образовања, Скупштина општине Шамац, основала је Центар за културу. Оснивањем овог Центра за
очекивати је да и културни живот на подручју општине у наредном периоду буде богатији,
садржајнији и свеобухватнији и да буде на једном вишем нивоу.
Сва Друштва и Клубови су аматерска, њихова активност финансира се из донаторских средстава,
чланарине и из Буџета Општине. СПКД «Просвјета» Шамац има и властити извор прихода од закупа
простора.
У овој години завршени су радови на изградњи Дома културе у Обудовцу, предстоји још
унутрешње опремање објекта чиме ће се створити изузетно повољни услови за рад СКПД «Просвјета»
Обудовац и могућност обогаћивања садржаја и организовања већег броја манифестација.

ПРЕГЛЕД
културних манифестација на подручју Општине Шамац
одржаних у 2010.години
1.

« ШАМАЧКА КУЛТУРНА ЈЕСЕН»

Организатор и носилац активности Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Шамац.
Манифестација се одржава сваке године у Шамцу.
- Манифестација траје 7 дана
- Одржава се сваке године крајем септембра
- Почиње у другој седмици септембра дружењем ликовних
стваралаца под називом Ликовна колонија,
- У четвртој седмици септембра одржавају се други културни садржаји ове
манифестације међу којим треба издвојити награде за кратку причу.
Треба напоменути да ове године због тешкоћа у финансирању није одржана ликовна колонија.
2. « ШАМАЧКО ПРОЉЕЋЕ»
Организатор и носилац активности Културно умјетничко друштво «Шамац» из Шамца.
Манифестација се одржава сваке године у Шамцу.
- Манифестација траје један дан
- Одржава се средином априла а у поводу Дана Општине
- Манифестација представља смотру фолклорних друштава ширих размјера.
3. « БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ»
Организатор и носилац активности Српско просвјетно културно друштво «Просвете» Обудовац.
Манифестација се одржава у Обудовцу.
- манифестација траје један дан
- одржава се сваке године у мјесецу јануару, у поводу Божићњих празника
- у манифестацији учествују чланови Друштва «Просвјете» Обудовац.
4. «СВЕТОСАВСКА БЕСЈЕДА»
Организатор и носилац активности Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Обудовац.
Одржава се у Обудовцу.
- манифестација траје један дан
- одржава се сваке године у јануару у поводу Дана Светога Саве,
- у манифестацији учествују чланови Друштва «Просвјета» Обудовац
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5.

«ВИДОВДАНСКИ САБОР»

Културно – спортска манифестација. Организатор и носилац активности мјесна заједница Горња
Слатина и СКПД «Просвјета» МПО «Свети Сава» Горња Слатина. Одржава се у Горњој Слатини.
- манифестација траје један дан
- одржава се сваке године у поводу Видовдана.
6. «РАСТИМО С ПЈЕСМОМ»
Организатор и носилац активности Основна школа «Шамац» из Шамца. Одржава се сваке године у
Шамцу у мјесецу мају поводом Дана школе.
- манифестација траје мјесец дана такмичењем ученика у пјевању у оквиру школе,
- завршна свечаност траје један дан наступом и избором најбољих ученика - пјевача.
Набројане манифестације које се одржавају на подручју наше општине имају дугогодишњу традицију
а организатори истих су Друштва и Клубови.
ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА:
Да би културни живот на подручју Општине био богатији и садржајнији неопходно је:
- у оквиру постојећих културних друштава континуирано радити на обогаћивању садржаја њиховог
рада и организовању већег броја културних манифестација ,
- Посебну пажњу посветити стварању услова за оснивање нових културних друштава у сеоским
мјесним заједницама, као и организовању културних манифестација у тим срединама,
- континуирано радити на стварање повољнијих услова за рад и опремање постојећих културних
друштава.
ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Милан Симић дипл.инж.пољ.

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Саво Минић дипл.правник
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
212. Програм рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину
213. Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених
општинских функција
214. Одлука о измјени Одлуке о додјели пословних просторија на коришћење
215. Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу Стратегије односа са јавношћу
општине Шамац за период август-децембар 2010.године.
216. Закључак о усвајању Нацрта Стратегије локалног економског развоја општине
Шамац 2011-2020. година
217. Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и
уређења простора за 2010.годину
218. Закључак о покретању поступка раскидања Уговора о заједничком улагању
Општине Шамац и „NBS GROUP“ д.о.о.Модрича закљученог 30.12.1999.године
бр.01/12-122-4/2000,због неиспуњења уговора.
219. Закључак о прихватању Информације о стању у области културе као и
културним манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац у 2010.
години
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