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На основу чланова 5., 7., 12. и 24. Закона о систему
јавних служби(''Службени гласник Републике
Српске'',бр.68/07),а у складу са чланом 144.став
1.Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'',бр. 106/09),чланом 30.став 1.
алинеја 2. и 25.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',бр.101/04,
42/05 и 118/05) и чланом 35.Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'',бр.4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац на Тринаестој
редовној сједници одржаној дана 29.јануара 2010.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о усклађивању
организације и пословања Јавне
здравствене установе
Дом здравља Шамац
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању организације и пословања
Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
(«Службени гласник општине Шамац»,бр.7/09,9/09исправка и 14/09),у члану 1.у ставу 1.иза ријечи
«служби» брише се тачка и додају ријечи: «и
Законом о здравственој заштити(«Службени гласник
Републике Српске»,бр. 106/09).»
У члану 1.иза става 1.додаје се нови став 2.који гласи:
«Јавна здравствена установа Дом здравља Шамац
основан је Одлуком о оснивању Дома здравља
Шамац коју је донијела Скупштина општине Шамац
дана 11.марта 1994.године под бројем 809/94.»
Члан 2.
Члан 12. мијења се и гласи:
«Члан 12.
Органи ЈЗУ Дом здравља Шамац су Управни
одбор и Директор. »
Члан 3.
У члану 13. Одлуке ријечи «и Надзорног одбора» у
одговарајућим падежима бришу се.
Члан 4.
У члану 14. у ставу 1. ријечи и број «пет(5)»
мијењају се и гласе: «три(3)».
У члану 14. став 2. брише се.
Члан 5.
У члану 15. у ставу 2. на крају реченице иза ријечи
«конкуренције» ставља се запета и додају ријечи:
«,уз мишљење министра надлежног за здравство».

Жиро рачун:
Орган управе
општине
Шамац
562-01100001661-17

Став 3. мијења се и гласи:
«За директора ЈЗУ Дом здравља Шамац може
бити именовано лице које испуњава следеће
посебне услове:
1. висока стручна спрема и звање доктор/ка
медицине-специјалиста са лиценцом издатом од
стране надлежне коморе или другог надлежног
органа у складу са законом, или дипломирани
економиста, и
2.најмање пет године радног искуства у струци».
Члан 6.
Иза члана 15.Одлуке додаје се нови члан 15а.
који гласи:
«Члан 15а.
Стручна тијела ЈЗУ Дом здравља Шамац су:
1. колегијум и
2. етички одбор.
Колегијум и етички одбор се организују,
односно именују у складу са законом и статутом
ЈЗУ Дом здравља Шамац».
Члан 7.
Члан 17. Одлуке мијења се и гласи:
«Члан 17.
«ЈЗУ Дом здравља Шамац ће ускладити своју
организацију, рад и опште акте најкасније до
10.децембра 2011. године.
Сагласност на Статут ЈЗУ Дом здравља Шамац
даје начелник општине Шамац,уз претходно
прибављено мишљење министарства надлежног
за здравство».
Члан 8.
У Одлуци члан 20. брише се.
Члан 9.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине
општине Шамац да утврди Пречишћени текст
Одлуке о усклађивању организације и пословања
Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац,
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-25/010
29.јануар 2010.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 2. преузетог Закона о комуналним таксама („Службени гласник СР БиХ“ бр. 21/77,
35/88 и 26/89), а који се примјењује на основу члана 12. Уставног Закона за провођење Устава РС
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 12/92), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. и 60. Статута општине
Шамац(''Службени гласник општине Шамац'',број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац је, на
Тринаестој редовној сједници одржаној 29.јануара 2010. године, донијела

ОДЛУКУ
комуналним таксама
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се врсте, висина, начин плаћања, као и друга питања у вези комуналних такса на
подручју општине Шамац.
Члан 2.
Комуналне таксе плаћају се за кориштење предмета и услуга утврђених Тарифом комуналних такса која
је саставни дио ове одлуке.
Новчана средства наплаћена од комуналних такса су приход буџета општине Шамац.
Члан 3.
Таксени обвезник је физичко или правно лице које користи предмет или услуге за чије кориштење је
прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје у тренутку када се почне користити предмет или услуга за чије кориштење је
прописано плаћање комуналне таксе,а исту рјешењем утврђује надлежни орган Општинске
административне службе.
Члан 5.
Таксени обвезник дужан је пријавити почетак кориштења предмета или услуга из члана 2. ове одлуке, и
поднијети пријаву о обрачунатој такси Пореској управи.
Члан 6.
Утврђивање таксене обавезе, наплата и контрола примјене ове одлуке, вршиће се по одредбама Закона о
пореској управи, и других прописа који регулишу ову област.
Члан 7.
Приходи од комуналних такса користе се за одржавање објеката заједничке комуналне потрошње
општине Шамац.
Члан 8.
Принудна наплата комуналне таксе врши се сходно одредбама важећих законских прописа.
Члан 9.
Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање моторних возила и прикључака на
мјестима која за то одреди општински орган надлежан за те послове, врши правно лице на основу уговора
о повјереном послу од стране Општинске административне службе.
ЈП ''Слободна зона'' Шамац дужно је 30% средстава наплаћених по основу пружања услуга паркирања
моторних и прикључних возила на простору терминала у функцији царинског прелаза Шамац, уплаћивати
до 5-тог у мјесецу за претходни мјесец на јединствени рачун трезора општине Шамац.
Као основица за обрачун дијела наплаћених средстава по основу услуга паркирања која се усмјеравају у
буџет општине Шамац утврђује се мјесечни нето износ наплаћених средстава (укупан износ наплаћене
накнаде за паркирање умањен за износ који се исплаћује Управи за индиректно опорезивање БиХ. ЈП
''Слободна зона'' Шамац дужно је подносити мјесечне извјештаје Одјељењу за финансије о наплати
накнаде за пружање паркинг услуга са табеларним приказом укупног износа наплаћене накнаде, износа
који је обрачунат и исплаћен на рачун УИО БиХ и износа обрачунатог и уплаћеног на рачун трезора
Општине Шамац.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама и накнадама
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/05, 5/06 и 7/09).
Члан 11.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
За сваку истакнуту фирму, плаћа се комунална такса у годишњем износу, и то:
I – Привредна друштва:
1. из области индустрије и грађевинарства ....................................... 300 KM;
2. из области експлоатације камена, пијеска и шљунка............... 1.000 КМ
3. из области електро-индустрије и електро-дистрибуције............... 1.000 KM;
4. из области пољопривреде, лова и шумарства ................................. 200 KM;
5. из области рибарства ...................................................................
200 KM;
6. из области занатства ......................................................................
200 KM;
7. за превоз путника и робе.............................................................
250 KM;
8. из области телекомуникација и ПТТ –а ....................................... 2.000 KM;
9. из области трговине на велико ......................................................
500 КМ;
10. из области промета нафте и нафтних деривата ........................ 1.000 КМ;
11. из области графичке и изавачке дјелатности................................. 250 КМ
12. из области угоститељства:
- Хотели ..........................................................................................................
250 КМ;
- Мотели.........................................................................................................
250 КМ;
- Ресторани .....................................................................................................
100 КМ;
- бифеи и гостионице .......................................................................................
100 КМ;
- ноћни барови,...............................................................................................
600 КМ
- барови, диско барови.....................................................................................
300 КМ
- диско- клубови (дискотеке)...........................................................................
150 КМ;
- кафе бар, снек бар, крчма, пивница, покретни угоститељски објекти .........
100 КМ.
- апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта и сл...................................... 250 КМ;
- кафетерија, посластичарница и сл. .................................................................
100 КМ;
11. Банке и осигуравајуће организације, и то:
а) Основне банке, главне филијале и осигуравајуће организације .................... 1.500 КМ;
б) пословне јединице банака и осигур. организација(експозитуре,пословнице)... 1.000 КМ;
в) Остале јединице банака и осигур. организације (истурени шалтери, и сл.).... 800 KM;
12. из области пројектовања..................................................................................
250 КМ;
13. из области информисања (новинско -издавачке, РТВ сл.) ..........................
300 KM;
14. из области резане грађе–пилане .....................................................................
300 КМ;
15. из области игара на срећу (лутрија, покер апарати и сл.).............................
1.500 КМ;
16. Пословне јединице за привредна друштва из области игара на срећу..........
800 КМ
17. из области шпедитерских услуга.............................................
300 КМ
17. Остала непоменута предузећа ...................................................................
300 КМ.
II – Задруге ..............................................................................................................

200 КМ

III - За физичка лица која обављају дјелатност у складу са Законом о занатско-предузетничкој
дјелатности(предузетници):
а) Угоститељски објекти:
- ноћни барови,.......................................................................................
400 КМ
- барови, диско- барови...........................................................................
200 КМ
- диско- клубови (дискотеке)...................................................................
100 КМ
- хотели...........................................................................................................
200 КМ
- мотели.........................................................................................................
200 КМ
- ресторани.....................................................................................................
100 КМ
- апартмани, пансиони, преноћишта, одмаралишта и сл. .................................... 200 КМ
- кафе барови, бифеи, крчме, пивнице, гостионице, снек барови и сл. ................ 70 КМ
- покретни угоститељски објекти ......................................................................
50 КМ
- роштиљнице, ашчинице, бурегџинице, кафетерије,
пицерије, печењере, објекти брзе хране, посластичарнице и сл.......................... 70 КМ
б) Трговинске радње:
- робне куће......................................................................................................... 600 КМ
- самопослуге.................................................................................................
150 КМ
- продавнице и бутици ...........................................................................
100 КМ
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- киосци......................................................................................................
50 КМ
в) Остале дјелатности:
- златарска дјелатност ...................................................................................
100 КМ
- каменорезци ...............................................................................................
150 КМ
- производња безалкохолних пића .................................................................. 70 КМ
- љекарске и стоматолошке ординације ........................................................... 150 КМ
- апотеке (здравствене, ветеринарске, пољопривредне, биљне) ...................... 100 КМ
- агенције за промет некретнина ..................................................................... 100 КМ
- адвокатске канцеларије ................................................................................
150 КМ
- нотари.........................................................................................................
200 КМ
- ауто-школе ..................................................................................................
100 КМ
- фризери ......................................................................................................
50 КМ
- козметичари ................................................................................................
100 КМ
- аутомеханичари, аутолимари,електромеханичари и столари ....................... 70 КМ
- пржионице кафе ...........................................................................................
100 КМ
- занатске дјелатности у области грађевинарства
(зидари, тесари, лимари, бравари, паркетари,
молери, водоинсталатери и електроинсталатери и сл.) ....................................... 70 КМ
- израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике,
текстилних предмета, производња трикотаже и дјечијих играчака .................. 50 КМ
- посредничке, правне и књиговодствене услуге................................................ 100 КМ
- штампарије....................................................................................................
70 КМ
- превозници ...................................................................................................
70 КМ
- обућари и сајџије ............................................................................................
20 КМ
- аутопраоне ....................................................................................................
70 КМ.
- производња тјестенине и рибарнице ............................................................... 70 КМ
- пекарске радње и меснице.............................................................................
70 КМ
- продаја робе на покретним штандовима (пијаца)..........................................
30 КМ
- остале непоменуте дјелатности којима се
порез утврђује према вођењу књига.................................................................
70 КМ
- остале дјелатности којима се порез утврђује
у годишњем паушалном износу.......................................................................
50 КМ.
III - За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију, продавницу или неки други издвојени
организациони дио привредног друштва,другог правног лица или физичког лица које обавља дјелатност у
складу са Законом о занатско-предузетничкој дјелатности(предузетници), плаћа се такса у висини 50% од
износа за одређену дјелатност утврђеног у овом Тарифном броју.
НАПОМЕНА:
1. У смислу одредаба овог тарифног броја, под, истакнутом фирмом подразумијева се свака ознака или
натпис који означава да одређено физичко или правно лице обавља извјесну дјелатност или занимање,
изизев ознака и натписа на зградама државних органа, органа локалне самоуправе, предузећа и других
организација и заједница које се финансирају из буџета или доприносаиз хуманитарних организација,
удружења грађана, спортских клубова и фондација.
2. Таксени обвезници подносе пореску пријаву за комуналну таксу најкасније до 31. марта текуће године,
а уплату су обавезни извршити до 30. јуна текуће године.
Обвезник који је регистровао дјелатност у другој половини године комуналну таксу на истакнуту фирму
дужан је уплатити у року од 15 дана.
3. У случају одјаве дјелатности у првом кварталу, односно пријаве дјелатности у четвртом кварталу текуће
године, такса ће се плаћати само за први, односно четврти квартал текуће године.
4. Ако се у једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника,такса се плаћа само
за једну фирму.
5. За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта, плаћа се такса- за сваку истакнуту фирму.
Тарифни број 2.
За привремено заузимање јавних површина плаћа се комунална такса по m2,мјесечно за одобрени период
и то:
1. постављање љетних башти (столова и столица) и љетних стаклених башти и тенди:
а) у ул. Мајке Јевросиме и ул. Краља Александра I Карађорђевића
4 KM
б) свим осталим улицама у насељеном мјесту Шамац
3 КМ
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2. постављање расхладних витрина, покретних столова, сталака и импровизованих објеката за продају
творнички пакованог сладоледа, књига, часописа, разгледница, сувенира, наочала, цвијећа и лутрије,
те прехрамбених производа који се припремају на лицу мјета (кокице,кестен,кукуруз) за једно
продајно мјесто
30 КМ
3. за постављање изложбених мјеста испред пословних објеката
и просторија
10 КМ
4. постављање забавних радњи, спортских садржаја по 1 m2
3 КМ
5. за постављање покретних бифеа, грилова и сл. за
једно продајно мјесто дневно
20 КМ
6. за постављање рекламних табли- паноа,
рекламних стубова, билборда и јарбола (по 1 m2)
5 КМ
7. за постављање гаража и шупа за огрев (по 1 m2)
0,50 КМ
9. за постављање киоска (по 1 m2)
5 КМ
НАПОМЕНА:
1.Општинску комуналну таксу утврђује општински орган надлежан за издавање одобрења за
кориштење јавне површине, а иста се плаћа унапријед за сваки мјесец за који је дато одобрење за
кориштење и сваки започети мјесец кориштења јавне површине рачуна се као цијели мјесец.
2. Таксени обвезник дужан је надлежном органу доставити доказ о уплати општинске комуналне таксе
прије почетка кориштења јавне површине за мјесец у којем му је дато одобрење, а за сваки наредни мјецец
коришћења до 5 – тог у мјесецу.
Тарифни број 3.
1. За заузимање 1 m2 јавне површине (тротоара, зелене површине) за одлагање и држање
грађевинског и другог материјала , дневно
1 КМ
2. За сваки прекоп саобраћајнице по дужном метру, дневно
20 КМ
3. за сваки прекоп зелене површине по дужном метру, дневно
10 КМ
НАПОМЕНА:
1. Такса из овог тарифног броја плаћа се прије почетка извођења радова, приликом добијања
сагласности за прекопе коју издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
2. Обвезник је правно или физичко лице које тражи прекопавање саобраћајнице или зелене површине,
односно заузимање јавне површине за вријеме грађења.
Тарифни број 4.
1. За сваку рекламу истакнуту на паноима постављеним на јавној површини или земљишту у приватном
власништву или објектима у државном или приватном власништву плаћа се општинска комунална такса у
годишњем износу од:
- до 2 m2 :
једнострано............................. 100 КМ
двострано................................. 200 КМ
- преко 2 m2 до 4m2 :
једнострано.............................. 300 КМ
двострано ................................. 400 КМ
- преко 4 m2 (билборд): једнострано............................. 750 КМ
двострано.............................. 1.500 КМ.
- стуб и јарбол..........................................................
100 КМ
2. За постављање транспарената плаћа се комунална такса у износу од 10 КМ по транспаренту дневно.
3. За постављање плаката плаћа се комунална такса у износу од 0,50 КМ за један плакат, дневно.
4. За привремене покретне пропагандне паное плаћа се комунална такса у износу од 3 КМ за један пано,
дневно и плаћа се унапријед за цијели период истицања.
5. За привремене покретне ограде и жардињере на којима се врши јавно оглашавање плаћа се комунална
такас у износу од 1 КМ дневно по дужном метру заузетог простора.
6. За објаве и огласе истакнуте на огласним таблама, огласним ормарићима или стубовима плаћа се
комунална такса у износу од 0,50 КМ по једној објави, дневно.
НАПОМЕНА:
1.Таксени обвезник комуналну таксу из тачке 1.плаћа унапријед за читаву годину приликом издавања
одобрења за постављање.
2. Таксени обвезник комуналну таксу из тач. 2.,3.,4. и 5. плаћа приликом издавања одобрења за
оглашавање и то одмах за цијели период истицања.
3. Комуналну таксу из тачке 6. плаћа лице које истиче објаву или оглас које је дужно унапријед
пријавити истицање огласа и уплатити прописану таксу,а доказ о уплати доставити Одјељењу за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.Овој обавези не подлијежу објаве и огласи који се
односе на дјелатност државних органа, установа, јавних предузећа и смртовница.
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Тарифни број 5.
За приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима плаћа се комунална такса по
дневном наступу и то:
1. у објектима површине до 150,00 m2
15 КМ
2. у објектима површине преко 150,00 m2
20 КМ
НАПОМЕНА:
1.Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се унапријед,а приређивач је дужан пријавити
приређивање музичког програма у свом угоститељском објекту унапријед Одјељењу за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Број:07-022-26/010
29.јануар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу чланова 5.,7. и 12.Закона о систему јавних служби(''Службени гласник Републике Српске'',
бр.68/07),а у складу са чл. 67.Закона о библиотечкој дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“,бр.52/01,39/03 и 112/08),чланом 30.став 1.алинеја 2.Закона о локалној самоуправи(''Службени
гласник Републике Српске'', бр. 101/04,42/05 и 118/05) и чланом 35.алинеја осма Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац на Тринаестој
редовној сједници одржаној дана 29. јануара 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне установе
Народна библиотека „Шамац“ Шамац
Члан 1.
У Одлуци о организовању и усклађивању пословања Јавне установе Народна библиотека
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,бр.7/09,12/09 и 16/09), у члану 8.у ставу 1. ријечи „и новчани
оснивачки улог од 500,00 динара“ бришу се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број:07-022-24/010
29. јануар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др.вет.медицине,с.р.
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На основу чл.4.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 Тринаестој редовној
сједници одржаној 29.јануара 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о општинским административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама("Службени гласник општине Шамац",бр.
7/09), у члану 20. Тарифа општинских административних такса, иза Тарифног броја 20. додаје се
нови Тарифни број 21. који гласи:
« Тарифни број 21.
1. За коришћење услуга Прес центра општине Шамац-одржавање конференције за медије:
- политичке партије,коалиције ................................................................................................ 500,00
- овлашћена лица органа привредних друштава и јавних предузећа .................................. 100,00
- лица уписана код надлежног органа за обављање занатско-предузетничке дјелатности ... 75,00
- овлашћена лица органа јавних установа и осталих организација чији је оснивач Скупштина
општине Шамац .............................................................................................................................. 60,00
- удружења грађана ................................................................................................................... 50,00
- остала лица .............................................................................................................................. 70,00
2. За постављање знака/амблема у облику налепнице(«стикер») на паноу Прес центра,за период од
мјесец дана:
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- привредна друштва .................................................................................................................... 50,00
- лица уписана код надлежног органа за обављање занатско-предузетничке дјелатности ... 20,00
- јавна предузећа ........................................................................................................................... 30,00
- јавне установе и остале организације чији је оснивач Скупштина општине Шамац ........ 20,00.
НАПОМЕНА:
1. Одборничка група Скупштине општине Шамац, одборник/ци који нису чланови одборничке
групе и предсједници савјета мјесних заједница могу,без обавезе плаћања административне таксе,
двомјесечно одржати једну конференцију за медије.
2. Конференцију за медије корисник може одржати ако уплати таксу и пријави конференцију за
медије овлашћеном службенику Стручне службе који усаглашава и одређује термин за одржавање
конференције за медије и о томе обавјештава акредитоване и остале заинтересоване штампане и
електронске медије.
3. Службеник задужен за организовање рада и вођење Пресс центра не одговара за лажно
представљање или истинитост и вјеродостојност изјава учесника конференције за штампу.
4. Политичке партије и удружења грађана не могу постављати налепницу са знаком/амблемом на
паноу Прес центра
5. Такса из овог Тарифног броја плаћа се за конференцију за штампу у трајању до 45 минута.За
прекорачење минутаже плаћа се 20,00 КМ за сваких следећих 5 минута».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-27/010
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29.јануар 2010. године
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
Шамац
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На основу члана 2. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (''Службени
гласник БиХ'', број 6/06,76/06-исправка, 44/07 и 84/09), сагласно одредбама члана 35. и 60. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), Скупштина општине
Шамац на Тринаестој редовној сједници одржаној дана 29. јануара 2010. године, донијела је

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја
на путевима општине Шамац
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/06 и 1/07) у члану 4. став 1. тачка 3. мијења се и гласи:
''3. На подручју насељеног мјеста Шамац забрањен је саобраћај за возила чија укупна маса
прелази 15 t, осим на дијелу магистралног пута М 17 који пролази кроз насељено мјесто, дијелу
регионалног пута R 464 (Шамац-Орашје), улице Јасеник I, Косово Поље I и дијела улице Немањића
I од магистралног пута М 17 у правцу улице Цара Душана.''
Послије тачке 3. додаје се нова тачка 3а. која гласи:
''3а. На подручју насељеног мјеста Шамац забрањен је саобраћај за аутобусе који саобраћају
на међународним и републичким линијама,осим на дијелу магистралног пута М 17 који пролази кроз
насељено мјесто и дијелу регионалног пута R 464 (Шамац-Орашје).
Аутобуси градског и приградског саобраћаја могу саобраћати улицама: Цара Душана, Николе
Тесле, Цара Лазара, Његошева.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-31/010
29.јануар 2010.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 30. алинеја 18. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 101/04, 42/05 и 118/05)и члана 35.алинеја 18. Статута општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",број 4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,на Тринаестој редовној
сједници одржаној 29.јануара 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ
о наградама и признањима општине Шамац
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају се награде и признања општине Шамац и уређује надлежност за
додјелу,поступак,ближи услови за додјелу,излед и друга питања која се односе на награде и признања.
Награде и признања су знаци јавног признања за дјела и рад која заслужују опште поштовање и
истицање.
Члан 2.
Награде и признања се додјељују правном лицу, појединцу или групи за дјела или резултате у раду
на подручју општине Шамац према следећим основним критеријумима:
- за учињена дјела која заслужују опште признање и поштовање у општини;
- за изузетан допринос у чињену дјела хуманизма, несебичног пожртвовања у спасавању људи и
добара;
- за залагање за остваривање људских права и основних слобода и људског достојанства;
- за изузетне резултате у привређивању, освајању нових технологија, техничких унапређења,
иноваторства и рационализације,
- за изузетан допринос у остварењу врхунских резултата у области просвјете,образовања и
васпитања,здравствене,социјалне и дјечије заштите,науке,културе,умјетности,спорта и физичке
културе;
- за изузетне резултате у очувању и развоју пољопривреде и села;
- за изузетан допринос развоју локалне самоуправе;
- за изузетан допринос у хуманитарним и добротворним акцијама и испољену солидарност и друга
дјела хуманитарног значаја за општину;
- за нарочито испољену личну храброст и дјела која доприносе срећнијем и хуманијем живљењу;
- за испољену храброст у ванредним ситуацијама у спашавању људских живота или спречавања
материјалних штета.
Члан 3.
Награда или признање може се додијелити и појединцима или правним лицима из других средина
за допринос развоју општине Шамац или заслуге на унапређењу сарадње са општином.
Иста награда или признање не може се додијелити истом лицу више пута.
II. ВРСТЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА,ОБЛИК И САДРЖАЈ
Врсте награда и признања
Члан 4.
Као награда установљава се Априлска награда у виду новчаног износа.
Као признања општине Шамац установљавају се:
- Повеља
- Плакета и
- Похвала.
Уз награду и признање може се додијелити и пригодни поклон(умјетничко дјело,слика и др.).
У једној години могу се додијелити највише двије Априлске награде,једна Повеља,три Плакете и
пет Похвала.
2. Награда
Члан 5.
Априлска награда додјељује се за врхунска остварења и резултате постигнуте у одређеној области.
Новчани износ Априлске награде утврђује Комисија за награде и признања Скупштине општине
Шамац(у даљем тексту: Комисија) у оквиру расположивих средстава Буџета намијењених за ту сврху.
Уз новчани износ додјељује се увјерење са називом Априлска награда на дволистку формата А4.
На лијевој страни увјерења налази се велики грб општине Шамац,а на десној страни исписује се
текст:
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања дана општине
додјељује
АПРИЛСКУ НАГРАДУ
__________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
и новчани износ од ________ КМ
за врхунска остварења и резултате постигнуте у области _______________
У Шамцу, __.__. године
М.П.

Предсједник Скупштине општине

2. Повеља
Члан 6.
Повеља се додељује за изузетне заслуге и резултате остварене у дужем временском периоду у
одређеној области или за дјело које завређује опште признање,а који доприносе укупном развоју и
напретку општине.
Члан 7.
Повеља се израђује на дволистку формата А4.
На лијевој страни налази се велики грб општине Шамац.
На десној страни исписује се текст:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања дана општине
додјељује
ПОВЕЉУ
__________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
за изузетне заслуге и резултате који доприносе остваривању
развоја општине и укупног напретка
У Шамцу, __. __. _____ године
М.П.

Предсједник Скупштине општине

Члан 8.
Плакета се додјељује за заслуге,врхунска остварења или врхунске резултате остварене у дужем
периоду у одређеној области.
Члан 9.
Плакета се израђује на дволистку формата А4.
На лијевој страни налази се велики грб општине Шамац.
На десној страни исписује се текст:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања дана општине
додјељује
ПЛАКЕТУ
____________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
за заслуге и врхунске резултате постигнуте у области
_____________________________________
У Шамцу, __.__. _____ године
М.П.

Предсједник Скупштине општине
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Члан 10.
Похвала се додјељује за постигнуте успјехе у раду и стваралаштву у одређеној области.
Члан 11.
Похвала се израђује на дволистку формата А4.
На лијевој страни налази се велики грб општине Шамац.
На десној страни исписује се текст:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања дана општине
додјељује
ПОХВАЛУ
____________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
за постигнуте успјехе у области
_____________________________________
У Шамцу, __.__. _____ године
М.П.

Предсједник Скупштине општине

III. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА
Члан 12.
Иницијативу за додјелу награда и признања могу дати физичка и правна лица са пребивалиштем,
односно сједиштем на територији општине Шамац.
Иницијатива се подноси Комисији у писаној форми, са образложењем.
Члан 13.
Приједлог за додјелу награда и признања утврђује Комисија, накона разматрања поднијетих
иницијатива,или по сопственој иницијативи и доставља га Скупштини.
Одлуку о додјели признања доноси Скупштина.О сваком поједином приједлогу гласа се одвојено.
Одлука о додјели награда и признања садржи имена добитника, назив награде и признања и кратко
образложење за додјелу.
Награда и признање имају карактер јавног признања.
IV. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
За успјешно представљање општине Шамац на такмичењима, смотрама, сајмовима, приредбама и
другим манифестацијама у областима привреде, приватног предузетништва, умјетности, образовања,
спорта, доприноса у акцијама социјално-хуманитарног карактера, или постигнуте успјехе у
школовању и другим областима значајним за општину Шамац, начелник општине Шамац,
појединцима и правним лицима може додјељивати захвалнице.
Захвалница је знак признања за залагање,дјела и рад која заслужују поштовање и истицање.
Члан 15.
Захвалница израђује на листу формата А4,на коме се налази грб Општине Шамац и исписан текст:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ
д о д ј е љ уј е
ЗАХВАЛНИЦУ
____________________________________
(име и презиме/назив и сједиште)
за посебне резултате постигнуте у области
_____________________________________
У Шамцу,__.__. ____.године
М.П.

Начелник општине
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Члан 16.
Захвалница се,по правилу, уручује приликом значајних прослава или других догађаја од значаја за
општину(такмичења,смотре,празници, јубиларне годишњице или други пригодни догађај).
Уз Захвалницу може се додијелити и пригодни предмет,слика,други поклон или новчани износ.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Награде и признања уручују се на свечаној сједници Скупштине општине која се одржава
15.априла, поводом обиљежавања Дана општине, или на Слави општине.
Награде и признања уручује предсједник Скупштине општине.
У случају спријечености предсједника Скупштине,награде и признања уручује потпредсједник
Скупштине.
Члан 18.
Новчани износ награде општине исплаћује се из Буџета општине на рачун добитника награде у
року од 30 дана од дана доношења Одлуке.
Члан 19.
Средства за израду награда и признања установљених овом Одлуком,као и новчани износ уз
признања,обезбјеђују се у Буџету општине Шамац-потрошачка јединица Скупштина општине
Средства за захвалнице обезбјеђују се у Буџету општине Шамац-потрошачка јединица Начелник
општине.
Члан 20.
Административне и стручне послове у спровођењу ове Одлуке који се односе на награде и
признања врши Стручна служба Скупштине,а послове који се односе на захвалнице-служба
начелника општине.
Члан 21.
О додјели награда и признања води се посебна евиденција у електронској форми-регистар награда и
признања општине Шамац.У регистар се уносе подаци о имену,презимену и пребивалишту,односно
називу и сједишту добитника признања,врста признања,број и датум акта о додјели,датум предаје
(уручења) и напомена.
О вођењу регистра награда и признања стара се секретар Скупштине општине.
О вођењу регистра захвалница стара се Служба начелника општине.
Члан 22.
Награде и признања израђују се на квалитетној хартији,у одговарајућој боји,са декорацијом која је
уобичајена у праскси.
О изради награда и признања установљених овом Одлуком стара се секретар Скупштине општине.
Члан 23.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским признањима
(„Службени гласник општине Шамац“,број 3/02).
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број:07-022-28/010
29.јануар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др.вет.медицине,с.р.
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На основу члана 30. алинеја 17. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,бр. 101/04, 42/05 и 118/05)и члана 35.алинеја 17. Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",број 4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,на Тринаестој редовној
сједници одржаној 29. јануара 2010. године,донијела је

ОДЛУКУ
о установљавању звања почасни грађанин општине Шамац
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Члан 1.
Овом Одлуком установљава се звање Почасни грађанин општине Шамац, одређују услови и
поступак додјеле тог звања, као и друга питања која се односе на додјелу овог звања..
Звање почасни грађанин општине Шамац је јавно признање за дјела и рад која заслужују посебно
поштовање и истицање.
Члан 2.
Звање Почасни грађанин општине Шамац може се додијелити истакнутим појединцима који немају
пребивалиште на територији општине Шамац,а који су својим вишегодишњим радом стекли
нарочите заслуге у развоју,напретку и афирмисању општине Шамац у земљи и иностранству у
различитим областима привредног и друштвеног живота,у пружању хуманитарне и друге помоћи,
унапређивању и заштити животне средине,заштити и унапређењу људских права и слобода или
унапређивању и развоју локалне самоуправе.
Члан 3.
Звање Почасни грађанин општине Шамац може се додијелити домаћем или страном држављанину.
Члан 4.
Годишње се може додијелити највише једно звање Почасни грађанин општине Шамац.
Члан 5.
Лицу коме је додијељено звање почасни грађанин уручује се повеља са грбом општине Шамац.
Уз повељу о додјели звања почасног грађанина може се додијелити и новчани износ и/или пригодан
поклон(умјетничка слика и др.) .
Члан 6.
Повеља се израђује на дволистку формата А4.
На лијевој страни налази се велики грб општине Шамац.
На десној страни исписује се текст:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
поводом свечаног обиљежавања Дана општине
д о д ј ељ уј е
ПОВЕЉУ
О ДОДЈЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
__________________________________
(име и презиме)
у знак захвалности за неизмјеран допринос добробити, развоју
и афирмацији општине Шамац
У Шамцу,__.__. _______ године
М.П.

Предсједник Скупштине

Члан 7.
Одлуку о додјели звања Почасни грађанин општине Шамац доноси Скупштина општине Шамац
двотрећинском већином од укупног броја одборника,на приједлог Комисије за награде и признања
Скупштине општине Шамац.
Иницијативу за додјелу звања Почасни грађанин општине Шамац могу поднијети начелник
општине Шамац и сваки одборник Скупштине општине.Иницијатива мора бити образложена.
Члан 8.
Звање Почасни грађанин општине Шамац уручује предсједник Скупштине општине на свечаној
сједници Скупштине општине поводом Дана општине.
Члан 9.
Почасни грађанин општине Шамац се обавезно позива на свечане сједнице Скупштине општине
поводом Дана општине, на Славу општине, као и друге свечаности чији је организатор Скупштина
општине. О позивању стара се предсједник Скупштине.

Страна 13-Сриједа,3. фебруар 2010.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2

Члан 10.
Административне и стручне послове у провођењу ове Одлуке врши Стручна служба Скупштине
општине Шамац.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац.
Број:07-022-29/010
Председник Скупштине
29.јануар 2010.године
Предраг Маринковић,др.вет.медицине,с.р.
Шамац
14
На основу члана 41. став 2. Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,
број 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 51.став 2.Статута општине Шамац(“Службени
гласник општине Шамац”,бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац,на Тринаестој редовној
сједници одржаној 29.јануара 2010.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
I
СИМО ЗАРИЋ,дипл.економиста из Шамца,изабран је за замјеника начелника општине Шамац.
II
Мандат замјеника начелника траје од дана избора 29.јануара 2010.године.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у “Службеном гласнику општине
Шамац.
Број:07-111-4/010
ПРЕДСЈЕДНИК
29.јануар 2010.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,др.вет.медицине,с.р.
15
На основу члана 30. 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'',број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац на Тринаестој редовној сједници одржаној
дана 29. јануара 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о одобравању средстава из Буџета општине Шамац
I
Средства у новчаном износу од 5.820,58 КМ прикупљена добровољним прилозима грађана у акцији
под називом “Кеј нас зове“ коју је организовала Мјесна заједница Шамац,а која су на дан
31.12.2008.године затечена и евидентирана на жиро-рачуну Мјесне заједнице Шамац и пренесена на
Јединствени рачун трезора општине Шамац на дан 1.1.2009.године као редовна средства,
УСМЈЕРАВАЈУ се за потребе хуманитарне помоћи у рјешавању стамбеног збрињавања породице
Златана Хусељића из Шамца.
II
ОДОБРАВА се исплата новчане помоћи из буџета општине Шамац у износу од 5.820,58 КМ која су
пренесена на Јединствени рачун трезора општине Шамац на дан 1.1.2009.године са жиро-рачуна
Мјесне заједнице Шамац као редовна средства, и то породици Златана(Ћазима) Хусељића из Шамца
ради рјешавања стамбеног питања,на рачун именованог број 562-011-80716601-80 код NLB Развојна
банка.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије Административне службе општине
Шамац.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-30/010
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
29.јануар 2010.године
Предраг Маринковић,др вет. медицине
Шамац
16
На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац („Службени нгласник
општине Шамац“, број: 4/05 и 9/07) и тачком 2. Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање
Комисије за провођење конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе(„Службени
нгласник општине Шамац“, бр. 2/09), Скупштина општине Шамац на приједлог Начелника Општине
Шамац, на Тринаестој редовној сједници одржаној дана 29. јануара 2010.године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка за избор службеника
Административне службе
1. Именује се Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор службеника на рад на
неодређено вријеме у Административној служби општине Шамац-Служба начелника општине на
упражњено радно мјесто Самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове,у саставу:
- Митар Митровић – предсједник Комисије
- Јасна Маринковић , члан Комисије
- Горан Глигоревић, члан Комисије
- Светозар Евђић, члан Комисије и
- Крста Ђурић, члан Комисије
2. Задатак Комисије је да на основу расписаног јавног конкурса изврши контролу испуњености
општих и посебних услова пријављених кандидата, обави интервју са кандидатима који испуњавају
услове,утврди и достави начелнику општине редослијед кандидата на основу стручних способности и
улазног интервјуа ради доношења коначне одлуке о избору кандидата на наведено упражњено радно
мјесто.
3. Административно-техничке послове за потребе рада Комисије обављаће Виши стручни сарадник
за персоналне и опште послове у Административној служби општине Шамац.
4. Ово Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-5/2010
ПРЕДСЈЕДНИК
29.јануар 2010.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић, др. вет. медицине
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На основу члана 18.став 2. Закона о јавним путевима("Службени гласник Републике Српске", бр.
3/04,51/04-исправка,73/08 и 106/09), 30.и 72.став 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35. и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07) и чланом 115.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", бр.5/05 и 2/07) и тачком 12.алинеја прва Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010. годину ("Службени гласник општине Шамац", Ванредни број
1/09),Скупштина општине Шамац на Тринаестој редовној сједници одржаној 29. јануара 2010.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Годишњи план одржавања,заштите,реконструкције и изградње локалних путева и улица
у насељеним мјестима на подручју општине Шамац за 2010.годину
II
Годишњи план из из тачке I. у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-33/010
29. јануар 2010.године
Шамац

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

ГОДИШЊИ ПЛАН
ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
Кроз општину Шамац протеже се дио магистралног пута Шамац- Модрича-Добој, четири
регионална пута: R 462а Гребнице-Слатина-Обудовац-Лончари, R 462 Црквина-граница Федерације
(Градачац), R 463 граница Федерације (Орашје)-Обудовац-граница Федерације (Градачац), R 464
граница Федерације (Оџак)-Шамац-Гребнице-граница Федерације (Орашје) као и 24 локална пута на
подручју општине Шамац у дужини од 85,15 км1 од којих је 70,29 км1 асфалтирано а 14,86 км1 су
шљунчани путеви.
За одржавање наведених магистралних и регионалних путева задужено је предузеће АД „Мркоњић
путеви“, Мркоњић Град.

I.

ОДРЖАВАЊЕ (НАСИПАЊЕ ШЉУНЧАНИМ МАТЕРИЈАЛОМ) МАКАДАМСКИХ
ПУТЕВА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
1. ОБУДОВАЦ
•

Сантос - Пејићи

2.000 м1

250.00 m3

2.200 м1
1.200 м1

300.00 m3
160.00 m3

1.800 м1
2.200 м1

180.00 m3
300.00 m3

1.800 м1

200.00 m3

2.500 м1

300.00 m3

5.000 м1

500.00 m3

2.200 м1
2.500 м1

160.00 m3
300.00 m3

2. ОБУДОВАЦ - II
•
•

Церово Поље – Пелагићево
Ђукићи – Баткуша

3. БАТКУША
•
•

Пут за Вреоце –Доња Слатина
Симића пут

4. ГОРЊИ ХАСИЋ
•

Пут Горњи Хасић - Црквина

5. ДОЊИ ХАСИЋ
•

Доњи Хасић – Јелас -депонија

6. ТИШИНА
•

Тишина-Турсиновац

7. НОВО СЕЛО
•
•

Тишина – Ново Село
Засјека – сви путеви кроз насеље
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8. ШАМАЦ
•
•
•

Насеље „Дуга“
Насеље Косово Поље
Насеље Јасеник

1

1.500 м

500.00 m3
180.00 m3
150.00 m3

7000 м1

600.00 m3

9. НАСЕЉЕ ЛУГОВИ
•

Сви путеви кроз насеље

10. ШКАРИЋ
•
•

200,00 m3
200.00 m3

Сиљевац (од маг. пута М – 17 поред школе)
Шкарић – Писари (до пруге)
Укупна количина шљунка за насипање износи:

4.480,00 m3

II – АСФАЛТИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА (КРПАЖА) m2
1. МЗ ОБУДОВАЦ
m2
•
•
•

Регионални пут – Човић Поље
Шираја - Зорани
Регионални пут - Којићи

60.00
20.00
40.00

2. МЗ БРВНИК
•

Регионална пут – Центар Брвника

60.00

3. МЗ ОБУДОВАЦ II
•

Пут Браница - Баткуша

30.00

4. МЗ ГОРЊИ ХАСИЋ – ДОЊИ ХАСИЋ
•

Регионални пут за Градачац – Горњи Хасић

50.00

5. МЗ ТИШИНА
•

Д.Хасић – Тишина – Регионални пут

40.00

6. МЗ ШКАРИЋ
•

Д.Хасић –Регионални пут

30.00

7. МЗ ПИСАРИ
•

Сви путеви кроз МЗ Писари

40.00

8. МЗ ДОЊА ЦРКВИНА
•

Сви путеви кроз МЗ Доња Црквина

60.00
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9. МЗ ГОРЊА ЦРКВИНА
•

Сви путеви кроз МЗ Горња Црквина

60.00

10. КРУШКОВО ПОЉЕ
•

Од регионалног пута за Градачац до Милошевца

50.00

11. МЗ КОРНИЦА
•

Од регионалног пута за Градачац до Чардака

40.00

12. МЗ ЗАСАВИЦА
•

Од регионалног пута – до краја села

20.00

13. МЗ ГОРЊА СЛАТИНА – ДОЊА СЛАТИНА
•

Од рег.пута за Градачац – до рег.пута за Брчко

80.00

14. МЗ ДОЊА СЛАТИНА – СР.СЛАТИНА - Г А Ј Е В И
•

Од Г.Слатине – Средње Слатине – Гајеви до
регионалног пута за Градачац

80.00

15. МЗ ТИШИНА – НОВО СЕЛО
•

Од школе – до Новог Села

40.00

16. ГРАД ШАМАЦ
• Улица Гаврила Принципа
• Улица Јасеник
• Улица Николе Тесле
• Улица Обилићев вијенац
• Улица насеље Југовића
• Улица Николе Пашића
• Улица Ђ.Д.Михајловића

10.00
12.00
20.00
10.00
16.00
8.00
20.00
Свега ударних рупа:

896.00 m2

III - САНАЦИЈА АСФАЛТНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА – ПРЕСВЛАЧЕЊЕ m1
•
•
•

760.00 m1
500.00 m1
400.00 m1

Улица Његошева
Горња Слатина – Доња Слатина
Обудовац – Човић поље
Укупно за пресвлачење асфалтрних путева :

1.660,00 м1

Поред редовног одржавања локалних макадамских и асфалтних путева у 2010 години, планирано је
да се изврши асфалтирање улица и макадамсих путева на подручју Општине Шамац и то :

IV - АСФАЛТИРАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
•
•
•

Улица Доситеја Обрадовића
Улица Војислава Илића
Улица Обилићев Вијенац

695.00 m1
200.00 m1
330.00 m1
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•
•
•
•
•

240.00 m1
700.00 m1
980.00 m1
700.00 m1
720.00 m1

Улица Дуга VI
Баткуша - Брвник
Доња Слатина – Средња Слатина
Обудовац 2 - Пелагићево
Обудовац – Човић поље

Укупно за асфалтирање :

4.565,00 m1

18
На основу чл. 30.и 72.став 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35. и 60.Статута општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07) и чланом 115.Пословника Скупштине општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац", бр.5/05 и 2/07) и тачком 12.алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010. годину ("Службени гласник општине Шамац", Ванредни број
1/09),Скупштина општине Шамац на Тринаестој редовној сједници одржаној 29. јануара 2010.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду општинских инспектора у 2009.години са Програмом рада за 2010.
годину.
II
Извјештај и Програми рада из тачке I. у прилогу,чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-34/010
Предсједник Скупштине
29. јануар 2010.године
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) и чланом 115.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", бр.5/05 и 2/07) и тачком 12.алинеја трећа Програма
рада Скупштине општине Шамац за 2010. годину ("Службени гласник општине Шамац", Ванредни
број 1/09), Скупштина општине Шамац на Тринаестој редовној сједници одржаној 29. јануара 2010.
године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду Комуналне полиције у 2009.години са Програмом рада за 2010. годину.
II
Извјештај и Програм рада 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: 07-022-35/010
29. јануар 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др.вет.медицине,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,бр.
101/04, 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 тачком 12.алинеја друга Програма рада Скупштине
општине Шамац за 2010.годину(„Службени гласник општине Шамац“,Ванредни број 1/09),
Скупштина општине Шамац,на Тринаестој редовној сједници одржаној дана 29. јануара 2010. године,
донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧAК
I
ПРИХВАТА СЕ Информација о расподјели средстава за развој пољопривреде и села у 2009. 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: 07-022-36/010
Предсједник Скупштине
29.јануар 2010.године
Предраг Маринковић, др.вет.медицине,с.р.
Шамац
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,бр.
101/04, 42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”,бр.10/09) и тачком 12.алинеја друга Програма рада Скупштине
општине Шамац за 2010.годину(„Службени гласник општине Шамац“, Ванредни број
1/09),Скупштина општине Шамац,на Тринаестој редовној сједници одржаној дана 29. јануара 2010.
године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧAК
I
ПРИХВАТА СЕ Информација о раду и функционисању система цивилне заштите 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: 07-022-37/010
Предсједник Скупштине
29.јануар 2010.године
Предраг Маринковић, др.вет.медицине,с.р.
Шамац

ИНФОРМАЦИЈА
О РАДУ И ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Општина Шамац заузима површину од 172,8 km2 и броји око 22.000 становника који живе у
25 мјесних заједница. На 1 km2 живи 127 становника. У 10 сеоских мјесних заједница вратио се мали
број становника и углавном се ради о особама старије доби, (изражена стопа морталитета). Дио
становништва се вратио у мјеста гдје су живјели прије рата, тако да и у наредном периоду можемо
очекивати смањење популације на подручју Општине Шамац.
Запослених је 3.128 од чега je у државним предузећима, установама и организацијама 715,
акционарским друштвимау 328, ДОО – приватним предузећима 1.388, самосталним дјелатностима
(предузетници) 683 и добровољних осигараника 22. На Бироу рада евиндентирано је 2.112 лица која
траже посао. На плану повратка нису постигнути очекивани резултати јер социо-економске прилике
не дозвољавају одржив повратак.
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И поред рецесије и економске кризе у буџету СО-е обезбјеђена су неопходна средства за
реализацију планских задатака у оквиру система цивилне заштите.
Сарадња са институцијама СО-е Шамац и другим субјектима била је добра и омогућила је
квалитетно извршавање свих активности у овој години. Током године организовано се приступило
заштити становништва и материјалних добара од елементарних непогода и других несрећа, а све у
складу са Законом о цивилној заштити. Тежиште активности било је усмјерено на организовање и
спровођење мјера цивилне заштите. Правовремено се приступило изради Годишњег плана рада за
2009. годину. Исти садржи 62 задатка од којих је 12 тежишних. Све планиране активности
конкретизоване су кроз 80 задатака у мјесечним плановима рада. Сви планирани задаци су
реализовани квалитетно, а по обиму у складу са економском ситуацијом.
Тежишни задаци су били усмјерени на:
1. Јачање укупног развоја система цивилне заштите у циљу успјешног дјеловања у миру, рату и
ванредним приликама,
2. Побољшање организационе структуре састава ЦЗ и других структура које учествују у заштити и
спасавању,
3. Побољшање материјално-техничке опремљености јединица ЦЗ као и квалитета њихове попуне,
4. Интензивирање активности на оспособљавању и обучавању припадника ЦЗ у складу са
наставним планом и програмом РУ ЦЗ и одобреним финансијским средствима,
5. Провођење континуиране сарадње са сусједним општинама, организацијама и службама које се
кроз своју основну дјелатност баве и ангажују на заштити и спасавању,
6. Праћење и ажурирање Процјене угрожености и повредивости територије и других планова ЦЗ,
7. Провођење активности на ажурирању података за АИС .
8. Реализација програма заштите и спасавања од поплава и пожара,
9. Континуирано провођење акције ″Пасивна жетва″,
10. Предузимање неопходних мјера у циљу обиљежавања минских поља, као и смањењу површина
под минама са тежиштем на ТАП-у Брвник,
11. Провођење мјера из области екологиоје са тежиштем на
чишћењу баре Тишина и дијела
Николића ровања, санација дивљих депонија као и ограђивање градске депоније.
12.Израда извјештаја,информација и анализа за потребе СО-е Шамац,регионалне и републичке
управе.
Наведене активности смо успјешно реализовали захваљујући прије свега доброј сарадњи са:
Регионалним центром ЦЗ Добој, РУ ЦЗ Источно Сарајево, стручним службама у органу управе СО-е
Шамац, сусједним општинама из РС и Федерације БХ, припадницима полиције, припадницима ВБиХ,
припадницима ЛОТ тима, А-тиму ЦЗ Добој, НПА-тим Брчко, структурама МАЦ-а БХ, члановима
Спортског риболовног друштва Шамац, члановима ЛУ«Фазан» Шамац, привредним субјектима са
подручја општине, невладиним организацијама и средствима информисања која су дала пун
допринос у информисању становништва о активностима цивилне заштите.
Током године одвијала се континуирана сарадња са РЦ ЦЗ Добој и БХ МАК-ом, а уприличени
су и радни састанци у Шамцу, Теслићу, Пелагићеву и Брчком. Систем цивилне заштите Општне
Шамац је својом организацијом и ефикасним дјеловањем успио да заштити становништво и
материјална добра.
Чланови Општинског штаба ЦЗ су континуирано били укључени у реализацију тежишних
задатака из Годишњег плана рада, а посебно се то односи на пројекте деминирања, оперативно
провођење планова заштите од поплава и пожара. У току ових активности активности Начелник
општине је дао пар изјава за медије и на тај начин промовисао систем и активности цивилне заштите
Шамац. Остварена је изузетно добра сарадња са средствима информисања , а за похвалу је
ангажовање БН ТВ, РТРС и ХИТ ТВ.
Тежиште обуке у овој години било је на јединицама специјализоване намјене. 13. припадника
ПВЈ Шамац завршило је једнодневну обуку по плану и програму обучавања ових састава. 44.
припадника је успјешно положило испит за управљача чамца, а комплетна активност је
синхронизована на нивоу РЦ ЦЗ Добој, уз учешће Лучке капетаније из Брчког. Чамци су обезбјеђени
од стране СРД „Шамац“. Овај вид обуке планирамо и следеће године уз истовремену регистрацију
свих пловила на нашим водама. Значајно је истаћи да се за овај вид обуке утроше минимална
средства, а кроз уплате полазника она се вишеструке врате у Буџет РС. Реално је очекивати помоћ и
дио финанцијске подршке од стране РУ ЦЗ. Битно је истаћи да смо преко Министарства трговине и
туризма добили нови чамац “Маестрал11“ и пенту „Јамаха 4“ у вриједности 4.300 КМ. Општина је
учествовала у набавци са 10% средстава.
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Структура састава ЦЗ није битније промијењена у 2009. години,а у оквиру јединица
ЦЗ промијењено је 10% људства.
Квантитет попуне ЦЗ општине Шамац изгледа овако:
ШТАБОВИ:
-

Општински штаб ЦЗ...................................................... 12 припадника
Штаб МЗ Шамац ........................................................... 5 припадника
Штаб МЗ Црквина ......................................................... 6 припадника
Штаб МЗ Слатина ......................................................... 5 припадника
Штаб МЗ Тишина ........................................................... 8 припадника
- Штаб МЗ Обудовац .................................................... 6 припадника
УКУПНО ШТАБОВИ: 42 припадника

ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ:
- Јединица опште намјене Шамац .................................. 57 припадника
- Јединица опште намјене Црквина ............................... 68 припадника
- Јединица опште намјене Слатина ............................... 46 припадника
- Јединица опште намјене Тишина ................................. 46 припадника
- Јединица опште намјене Обудовац ............................. 57 припадника
УКУПНО ЈЕДИНИЦЕ ОПШТЕ НАМЈЕНЕ:
274 припадника
ЈЕДИНИЦЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ НАМЈЕНЕ:
- Јединица за заштиту од пожара ................................. 30 припадника
- Јед. за заштиту од поплава и спашав. на води .......... 32 припадника
- Јединица за пружање прве медицинске помоћи ........ 26 припадника
- Јединица за спашавање из рушевина ......................... 27 припадника
- Јединица за асанацију ................................................. 26 припадника
- Јединица за заштиту животиња и биља ..................... 16 припадника
- Јединица за евакуацију и збрињавање ...................... 26 припадника
УКУПНО ЈЕД. СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ НАМЈЕНЕ: 183 припадника
ПОВЈЕРЕНИЦИ .......................................................... 159 припадника
КУРИРСКА СЛУЖБА ............................................... 16 припадника
У К У П Н О: 674 припадника
Попуна МТС-ом није се битније мијењала у 2009. години и на том плану не очекујемо промјене у
2010. години.
Ажурирање планова цивилне заштите је био један од тежишних задатака и провођен је
контиунирано на подручју општине Шамац.
Ангажовање осталих органа и служби на ажурирању планова је недовољно што их у случају
ванредних околности чини мање оперативним. Иако није извршен попис становништва, база
података ЦИПС-а омогућује редовно ажурирање и квалитетнију попуну састава ЦЗ. Сматрамо да
достигнути степен планирања омугућава правовремену употребу снага и средстава у циљу заштите и
спававања становништва и материјалних добара.
Почетком године израђен је и усвојен Оперативни план заштите од пожара.Кроз успјешну
реализацију овог плана са тежиштем на превентивном дјеловању,на подручју општине нисмо имали
већих пожара. Захваљајући ПВЈ Шамац извршено је 89 интервенција и том приликом смо
констатовали мању материјалну штету. ПВЈ Шамац је имала и 39 техничких интервенција. У
наредном периоду неопходна је квалитетнија сарадња са Комуналном полицијом и инспекцијским
органима. Правовремене дојаве са терена омогућиле су ефикасно дјеловање ПВЈ и квалитетно
спровођење оперативног плана. Тежиште у овом зимском периоду је усмјерено на стамбене објекте
због начина загријавања тих простора. ПВЈ Шамац је имала неколико успјешних интервенција на
подручју општина Пелагићево и Доњи Жабар.
У току ове године нисмо имали проблема са р. Савом и р. Босном односно нисмо имали
поплављених подручја.Оперативни план заштите од поплава реализован је прије свега кроз
превентивне мјере.
Извршено је чишћење приобалног појаса р. Саве и р. Босне уз ангажовање ПЛАНТ тима РУ ЦЗ.
ПЛАНТ тим је извршио уклањање и 13 оштећених објеката те санацију локалних путева у 3 мјесне
-
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заједнице, зашто је општина издвојила 4.612 КМ. Очишћен је и појас од 400 метара уз одбрамбени
насип, источно од моста на р. Сави, чиме је омогућено квалитетније одржавање насипа. На р. Босна је
констатовано загађење, масне мрље су пар сати протицале овом ријеком. Са мјештанима Гајева и
Леденица водили смо активности на рјешавању проблема загађења р. Градашница и испуштању
отпадних вода из индустријске зоне у Градачцу.
Припадници ЦЗ су били активно укључени у пружање неопходне подршке фирми „Еко-Бел“ у
активности сузбијања комараца. Резултати би били још бољи да су ову активност истовремено
провеле и нама сусједне општине. Уз ангажовање 3 припадника ЦЗ извршено је расформирање
полигона за уништавање НУС-а у Средњој Слатини и онда се приступило ограђивању градске
депоније на локацији Јелас у Доњем Хасићу. Том приликом је ограђено 5 хектара земљишта а ДОО
„Омега“ би морала наставити даље активности на уређењу ове локације која представља
потенцијални извор заразе и права је еколошка бомба.
У сарадњи са извиђачима БХ МАК-а извршено је реизвиђање сумљивих површина и том приликом
смо умањили сумљиву површину за 2.300.000 м2.
Комплетан опростор општине је обиљежен знаковима упозорења на опаност од мина с тим што нас
у следећој години очекује постављање нових ознака.
На плану деминирања постигнути су добри резултати, а тежиште је било на МЗ Брвник и МЗ
Тишина гдје је реализовано 10 пројеката.
ИЗВОЂАЧИ:
НПА
482.766 м2
Демира
132.950 м2
Војка БХ
99.833 м2
714.833 м2
ПО МЗ:
МЗ БРВНИК
МЗ Тишина

690.208 м2
24.625 м2
714.833 м2

Већ сада је познато да ће НПА и следеће године у МЗ Брвник реализовати 4 пројекта и деминерски
тимови Војске БХ 3 пројекта.На подручју наше општине налази се још 6,7 km2 сумњивих
површина.Високе делагације Норвешке народне помоћи, њемачког Министарства вањских послова и
Војске Бх боравиле су на подручју наше општине што је допринијело добрим резултатима на плану
деминирања. Учешће општине са 15.000 КМ је такође допринијело постигнутим резултатима. Плаћен
је и смјештај војске у Брвнику од августа до децембра зашто је издвојено додатних 4.300 КМ.
Сталним радом на терену уз максималну подршку ЕОД тима Норвешке народне помоћи, Атима из
Добоја и добру сарадњу са локалним становништвом успјели смо преузети и уништити 419 комада
НУС-а. Оваквим начином рада остварена је уштеда од преко 30.000 КМ у Буџету СО-е Шамац.
Количина прикупљеног и уништеног НУС-а оправдала је утрошено вријеме и средства чиме је
знатно смањена опасност по наше становништво. Деминирањем терена створено је безбеједно
окружење за нормалан живот становништва, омогућен је приступ и обрада пољопривредног
земљишта и обезбјеђење огревног дрвета.Током 2010. године наставиће се активности на реизвиђању
сумљивих површина и замјене знакова упозорења на опасност од мина.Ове активности ће се одвијати
у 7 мјесних заједница.Све наведене активности смо реализовали са 3 радника с тим што је један
радник иде на хемодијалиту. Поред редовних активности вршени су и послови координатора за
деминирање. На све захтјеве Полицијске станице Шамац правовремено смо интервенисали и
преузимали минско експлозивна средства. Највећи дио активности смо координирали са Начелником
општине. Средства информисања су редовно пратила наше активности тиме су значајно допринијела
афирмацији система ЦЗ. Поред индивидуалног усавршавања радника службе ЦЗ неопходно је
повећати ниво обуке путем семинара, савјетовања, методско – показних вјежби и курсева.Одобрена
средства из буџета била су довољна за реализацију редовних и ванредних задатака. Изласком из
економске кризе неопходно је стварати услове за квалитетнију попуну формацијским средствима.
Приоритет свакако представља набавка теренског возила. У 2010. години неопходно је повећати
износ средстава из буџета за деминирање јер се и у овој области смањују донаторска средства.
Разматрајући обим и квалитет извршених задатака, присутни ризик и опасност, вријеме проведено
на терену, ангажовање ван радног времена и у вријеме празника сматрамо да је Служба цивилне
заштите Шамац оправдала своје постојање.
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ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА
- Кроз Закон о цивилној заштити изнаћи најповољнији начин финансирања система ЦЗ;
- Увезати све општине у АИС ЦЗ;
- У циљу стручног усавршавања преко РУ организовати курсеве,семинаре,а на нивоу регионалних
центара савјетовања и размјену икустава у раду;
- Ангажовати јединицу за РХБ заштиту на уклањању радиактивних громобрана по договореној
динамици;
- Плант тим ангажовати и на пројектима из области екологије;
- Листе приоритета за деминирање усаглашавати на нивоу регионалних центара;
- У складу са насталом економском ситуацијом приступити кориговању планираних активности у
2010. години.
СЛУЖБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ШАМАЦ
СПИСАК ПРИКУПЉЕНОГ НУС-а од 01.01.2009 године до 08.12.2009 године
РБ
ВРСТА НУС-а
УКУПНО
15
1. Р АКЕГА64 тт ЗОЉА
275
2. РУЧНЕ БОМБЕ
3.145
3. СИТНА МУНИЦИЈА
4
4. ТРОТИЛСКИ МЕТАК 200 дг
7
5. ТРОТИЛСКИ МЕТАК 100 дг
ТРОТИЛСКИ
МЕТАК
500
дг
8
6.
65
7. ТРОМБЛОН
8
8. ПРОТИВТЕНКОВСКА МИНА
76
9. ПРОТИВПЈЕШАДИЈСКА МИНА
УПАЉАЧИ
77
10.
2
11. РПГ7
11
12. МИНОБАЦАЧКА МИНА 60 тт
5
13. МИНОБАЦАЧКА МИНА 82 тт
47
14. ТЕДК
4,7 kg
15. ПЕП
12
16. МЕТАК 12,7 тт
ПА
20
тт
30
17.
3
18. БРК М-79
19. ПРОТИВГРАДНЕ РАКЕТЕ
1
20. ТП 76 mm
8
21. РБ М57 (мине за рб)
1
22. А ЗРНО 100 mm
1
23. ОСА 90 mm
ПЛАМЕН
128
mm
1
24.
50 м
25. ШТАПИН
21
26. ПА 30 mm
3
27. ЗРНО 155 mm
82
28. ОСНОВНО ПУЊЕЊЕ ЗА МБ 60 mm
1
29. ДЕТОНАТОР
36
30. МИНЕ ЗА МБ 120 mm
36
31. ОКВИР ЗА АП 7.62
1
32. НАПРАВА ДО 1 kg
4
33. ИЗБАЦНО ПУЊЕЊЕ
47
34. СИГНАЛНИ МЕТАК 26 mm
1
35. БСТ 82,2 mm РКЗ
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22
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,бр.101/04, 42/05 и 118/05 ), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине
Шамац („Службени гласник Републике Српске“,број: 4/05 и 9/07), д о н о с и

ОДЛУКУ
o уступању основних средстава без накнаде
I
Основно средство општине Шамац, и то путничко возило „Опел-кадет“ црвене боје, произведено
1989.године, регистарских ознака 864-А-671, набавне вриједности 3.397,70 КМ, отписане вриједности
3.397,70 КМ те садашње вриједности 0,00 КМ уступа се без накнаде Комуналном предузећу
“Водовод и канализација“ А.Д. Шамац.
II
Одлука се доноси на основу приједлога Комисије за попис основних средстава,односно
приједлога исте Централној пописној комисији по записнику број 01-022-232/09 од 19.01.2010.
године,а који записник је саставни дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 01-022-14/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
19.01.2010.године
Саво Минић, дипл.правник,с.р.
Шамац
23
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 7.Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
Административне службе Шамац(„Службени гласник Општине Шамац,број: 9/05, 2/06, 10/06, 10/07,
9/07 и 6/08) у поглављу Одјељење за општу управу, у тачки 1.5. умјесто „ Самостални стручни
сарадник -водитељ пријемне канцеларије" мијења се у назив:
1. Шеф Одсјека за општу управу:
Опис послова и задатака:
- Организује рад у одсјеку и одговара за законитост и благовремено обављање послова
и задатака из дјелокруга одсјека,
- Врши координацију послова и задатака у одсјеку и руководи истим,
- Израђује планове,програме рада, извјештаје и информације,
- Одговара за припрему материјала за рад Начелника Општине и Скупштину општине из
дјелокруга одсјека,
- Саставља табеларне прегледе за мјесечне извјештаје и годишње извјештаје о управном
рјешавању у Административној служби,
- Рјешава по притужбама грађана,
-Учествује у рјешавању најсложенијих послова и задатака из дјелокруга одсјека,
- Прати и обезбјеђује спровођење прописа у одсјеку за управу,
- По потреби израђује опште и појединачне акте, везано за Одсјек и Одјељење,
- Остварује сарадњу са другим одјељењима у оквиру свог одсјека,
- Потписује управне акте из дјелокруга одсјека по овлаштењу Начелника за општу управу,
- Припрема план обуке радника из свог одсјека,
- Предлаже требовање потршног материјала за одсјек,
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- Прати и ажурира екстерне и интерне прописе за одјељење,
- По потреби предлаже одржавање радних састанака у оквиру одјељења,
- Води дјеловодник „ повјерљиве" и „ строго повјерљиве" поште,
- Врши сигнирање поште између одјељења, у апликацију Доку Нову,
- Води књигу евиденције о печатима у складу са Законом,
- Прати и води евиденцију о спровођењу закључака Скупштине општине и Начелника општине из
свог дјелокруга рада,
- Одговара Начелнику одјељења за законитост, правилан и благовремен рад одсјека и најмање један
пута седмично упознаје га о извршењу послова и задатака,проблемима и приједлозима у вези са
радом,
- Прима,отвара и сигнира пошту по класификационим знаковима и организационим јединицама,
- Обавља и друге послове и задатке везано за дјелокруг рада одсјека које му повјери Начелник
одјељења.
Сложеност послова: Најсложенији
Службено звање: Шеф одсјека за општу управу
Посебни услови за обављање: Висока школска спрема,правног или економског смјера, VII/1
стпен сложености,најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима и задацима,
положен стручни испит, познавање рада на рачунару.
Начин попуне: Објављивање јавног конкурса.
Број извршилаца: Један (1)
Стручна спрема коју посједује извршилац: ВСС Економског смјера
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац"
Број: 1-022- 223/09.
Датум, 11.11. 2009. године
Шамац

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
7. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о усклађивању организације и пословања
Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
8. ОДЛУКА о комуналним таксама
9. ОДЛУКА о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне
установе Народна библиотека „Шамац“ Шамац
10. ОДЛУКА о допуни Одлуке о општинским административним таксама
11. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима
општине Шамац
12. ОДЛУКА о наградама и признањима општине Шамац
13. ОДЛУКА о установљавању звања почасни грађанин општине Шамац
14. ОДЛУКА о избору замјеника начелника општине Шамац
15. ОДЛУКА о одобравању средстава из Буџета општине Шамац
16. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка за избор
службеника Административне службе-Самостални стручни сарадник за нормативно-правне
послове

17. ЗАКЉУЧАК о усвајању Годишњег плана одржавања,заштите,реконструкције
и изградње локалних путева и улица у насељеним мјестима на подручју
општине Шамац за 2010.годину
18. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду општинских инспектора у 2009.
години са Програмом рада за 2010. годину
19. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Комуналне полиције у 2009.години
са Програмом рада за 2010. годину
20. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о расподјели средстава за развој
пољопривреде и села у 2009. години
21. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду и функционисању система
цивилне заштите на подручју општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
22. ОДЛУКА о уступању основних средстава без накнаде
23. ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске Административне службе
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Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића број
4.Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Главни и одговорни
уредник:Секретар Скупштине општине Шамац Митар Митровић дипл.правник.
Телефон:054/611-229, 611-237; централа:054/611-800; Факс:054/620-300. "Службени гласник
општине Шамац" излази по потреби.Жиро рачун:Орган управе општине Шамац 562-01100001661-17.

