Страна 1-Петак,16.септембар2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
www.opstinasamac.org
Година

XVIII
Број 14

137

Петак,
16. септембар 2011. године
Шамац

Краља Александра I
Карађорђевића 4
76230 Шамац
Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Жиро рачун:
Орган управе
општине
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), члана 51. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", број 30/07 и 29/10), и члана 35. и 60. Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац“, број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац на Тридесетој редовној
сједници одржаној дана 09.09. 2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
о кредитном задужењу општине Шамац
I
Скупштина општине Шамац, сагласна је да се Општина Шамац кредитно задужи у износу од 553.000
КМ, на рок доспијећа од 5 година.
II
Кредитна средства из тачке I ове Одлуке - користиће се за суфинансирање и финансирање капиталних
пројеката који су од приоритетног значаја за Општину ,те дијела обавеза по правоснажној и извршној
судској пресуди Основног суда у Модричи, број:86 0 П 007413 09 П од 1.10.2010.године.
1 Суфинансирање капиталних пројеката - Заједнички пројекти са Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС:
- идентификација пољопривредног земљишта у својини РС
- адаптација и уређење сеоског Дома у МЗ Српска Тишина
и МЗ Горња Црквина
- асфалтирање сеоских путева-МЗ Српска Тишина

17.500,00 КМ
47.000,00 КМ
14.500,00 КМ

2.Финансирање капиталних пројеката:
- израде техничке документације за програм изградње
водоторња (резервоара), реконструкција постојеће мреже,
и проширење водоводне мреже на приградске мјесне заједнице:
Писари,Г.Црквина,Д.Црквина,Шкарић )
- асфалтирање улица,тротоара, паркинг простора и
школских полигона
- завршетак фискултурне сале СШ“Никола Тесла“
- уређење парка у Обудовцу (вањско уређење Дома културе
у Обудовцу:уређење парка,стазе,расвјета)
- изградња јавне расвјете у МЗ Писари, Шамац, С.Слатина-центар,

80.000,00 КМ
130.000,00 КМ
67.000,00 КМ
55.000,00 КМ
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С.Слатина, Обудовац, Гребнице, Д.Црквина, Шкарић
- доградња и реконструкција грађевинских објеката у власништву
Општине Шамац ( Дом културе у МЗ Г. Црквина и МЗ Д.Слатина,
просторије у МЗ Брвник)

56.000,00 КМ

66.000,00 КМ

3. Дио обавеза по правоснажној и извршној судској пресуди
Основног суда у Модричи (тужиоца Бајић Бранка против тужене
Општине Шамац ).
20.000,00 КМ
III
Општина Шамац ће се кредитно задужити под следећим условима:
1. Износ кредита: 553.000,00 КМ,
2. Каматна стопа: до 7,5%,
3. Грејс-период(улази у рок отплате): 2 (двије)године,
4. Рок отплате: 5(пет) година,
5. Накнада за обраду захтјева: до 2.000,00 КМ,
6. Повлачење средстава: једном траншом,
7. Обезбјеђење кредита: мјенице и бјанко налози за пренос,
8. Амортизација:главница и камата ће се исплаћивати у мјесечним
ануитетима.
IV
Укупна задуженост општине Шамац на дан 31.08.2011. године износи 6.513.522,95 КМ. У 2011. години
по постојећим кредитним задужењима за отплату доспијева 199.569,00 КМ, што у односу на остварене
редовне приходе (5.198.940,00 КМ) у 2010. години износи 3,84%.
V
Овлашћује се Начелник општине да Министарству финансија Републике Српске поднесе Захтјев за
добијање одобрења за кредитно задужење општине Шамац .
VI
Отплата главнице и камате по основу кредита ће се вршити из прихода буџета општине Шамац.
VII
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-178/2011
09.09.2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р.
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На основу 30. Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник Републике Српске'' број 101/04,42/06 и
118/05), члана 35. Статута Општине Шамац(''Службени гласник општине Шамац'' број 4/05,9/07) и
члана 75. Закона о водама (''Службени гласник Републике Српске'' број 50/06, 92/09), Скупштина
општине Шамац, на тридесетој редовној сједници одржаној 09.09.2011. године , донијела је:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ВОДЕ
Члан 1.
Скупштина општине Шамац сагласна је да се приступи изради Програма санитарне заштите
изворишта-градског водовода , са којег се врши снабдијевање потрошача водом за пиће на подручју
града Шамац и локалног водовода у мјесној заједници ''Тишина'' ( у даљем тексту ''Програм санитарне
заштите воде'').
Члан 2.
Циљ израде Програма санитарне заштите воде је утврђивање зона и појасева санитарне заштите
изворишта, као и обезбјеђење спровођења мјера у циљу заштите воде изворишта од свих видова
загађења и штетних утицаја-који могу неповољно дјеловати на хигијенску исправност воде за пиће или
на издашност изворишта .
Члан 3.
Заштита изворишта врши се успостављањем и одржавањем зона санитарне заштите и заштитних мјера
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које су утврђене са локалним условима –на основу проведених истражних радова и стручног
елабората који ће израдити овлаштена стручна институција из области водоинжињеринга.
Члан 4.
Носиоци спровођења мјера заштите изворишта која се по количини и квалитету могу користити за
јавно снабдијевање становништва водом за пиће и за људску употребу су општинска скупштина и
управа на чијој је територији извориште.
Члан 5.
Одабир носиоца израде Програма санитарне заштите воде са свим припадајућим елементима извршиће
се у поступку јавне набавке који ће провести административна служба општине Шамац.
Члан 6.
Средства потребна за израду Програма санитарне заштите воде обезбиједиће се у оквиру Буџета
општине за 2012-у годину.
Члан 7.
Рок за израду Програма санитарне заштите воде је крај 2012. године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине Шамац''.
Број: 07-022-180/2011
09.09.2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р.
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На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске, број 124/08 и
58/09), члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином
Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 2/11), сагласно одредбама члана
35. и 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и 9/07), Скупштина
општине Шамац на тридесетој редовној сједници, одржаној дана 09.09. 2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о преносу права власништва на непокретности
Члан 1
На непокретностима у власништву Општине Шамац са дијелом 1/1 означеним као к.ч. број 16/24
површине 50 м2 уписаним у ЗК-и уложак број 475 КО Шамац, које у нарави по новом катастарском
операту чине дио парцеле означене као к.ч. број 36 уписане у ПЛ број 1635 КО Шамац, преноси се
право власништва у корист Тихић Мехмедалије и Тихић Сулејмана, сваком у дијелу са ½ .
Члан 2.
Непокретности из члана 1. ове одлуке лицима наведеним у истом члану преносе се ради усаглашавања
земљишнокњижне евиденције и катастарског операта, а због чињенице да су исти по основу теретног
правног посла-купопродајног уговора закљученог дана 28.09.1990. године, овјереног код Основног суда
у Бос. Шамцу Ов. Број 851/1990 дана 01.10.1990. године са Г.П „Полет“ из Босанског Шамца чији је
Општина Шамац правни слиједник, за исте у цјелости исплатили купопродајну цијену утврђену на
лицитацији одржаној дана 26.09.1990. године у складу са чланом 2. означеног уговора.
Члан 3.
На основу ове одлуке Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, ПЈ
Шамац у земљишнокњижној евиденцији ће извршити укњижбу права власништва на непокретностима
из члана 1. ове одлуке на име Тихић Мехмедалије и Тихић Сулејмана, сваком у дијелу ½ .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-181/2011
09.09.2011.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др.вет.медицине, с.р
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На основу члана 348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима (''Службени гласник Републике
Српске'', број 124/08 и 58/09), члана 16. став 1. тачка д) Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 112/06), сагласно одредбама чл. 35. и 60. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац
на тридесетој сједници одржаној дана 09.09.2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји земљишта
непосредном погодбом
Члан 1.
Даје се сагласност за закључивање Уговора о продаји земљишта непосредном погодбом уз надокнаду –
са Ђурђевић Сањом кћерком Лазе и Ђурђевић Ведраном сина Лазе, обоје из Шамца, којим Општина
Шамац продаје 3 м2 дијела к.ч. број 352/6 уписане у зк. ул. број 1181 КО Шамац, а по новом
катастарском операту 3 м2 дијела кч. бр. 1066/22 уписане у П.Л. број 245 КО Шамац.
Члан 2.
Земљиште поближе означено у члану 1. ове Одлуке, продаје се именованим од по ½ дијела по цијени од
30,00 КМ/м2 ради обликовања парцеле, односно комплетирања њихове изграђене парцеле означене као
кч.бр. 352/7, по новом премјеру кч.бр. 1062/23 КО Шамац, а служиће за редовну употребу пословностамбеном објекту у Шамцу у ул. Немањића I бб.
Члан 3.
Уговором из члана 1. ове Одлуке – регулисаће се сви међусобни односи између Општине Шамац и
Ђурђевић Сање и Ведрана, обоје из Шамца (трошкови уређења земљишта, једнократна рента, начин
грађења земљишта и друго).
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да у име Скупштине општине Шамац закључи уговор из члана 1. ове
Одлуке са Ђурђевић Сањом и Ведраном, обоје из Шамца.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 07-022-182/2011
09.09.2011.год.
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 тридесетој редовној
редовној сједници одржаној 09.09. 2011.године донијела је слиједећи
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине Општине
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника општине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на тридесетој редовној сједници
Скупштине Општине.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
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Број: 07-022-179/2011
09.09.2011. год.
Шамац
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Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, др вет.мед., с.р

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. став 1. алинеја седма Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 48. став 1. алинеја седма Статута општине
Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 4/05 и9/07), Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
У Одлуци о оснвању Административне службе (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/05 и 7/10)
у члану 3. став 2. тачка 4. ријечи ''и друштвене дјелатности'' бришу се.
У истом члану у ставу 2. додаје се нова тачка која гласи:
'' 3. Служба за друштвене дјелатности.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''
Број: 01-022-166/11
Датум, 08.08.2011. године
Шамац

Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 43. став 1. алинеја седма Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 48. став 1. алинеја седма Статута општине
Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 4/05 и9/07), Начелник општине Шамац, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске Административне службе
Шамац (''Службени гласник општине Шама'', број 9/05 до 13/11), у члану 2. став 2. тачка 4. ријечи ''и
друштвене дјелатноси'' бришу се.
У истом члану став 3. послије тачке 1. додају се двије нове тачке које гласе:
''2. Служба за локални економски развој, пољопривреду и село,
3. Служба за друштвене дјелатности.''
Члан 2.
У члану 7. Правилника у поглављу ''Одјељење за општу управу'', тачка 1.21., брише се.
Члан 3.
У члану 10. став 1. назив ''Одјељење за привреду и друштвене дјелатности'' мијења се у назив
''Одјељење за привреду''.
У истом члану тачка 1. назив ''Начелник одјељења за привреду и друштвене дјелатности'' мијења се у
назив ''Начелник одјељења за привреду''.
Члан 4.
У члану 11. тачка 1., 3. и 6. бришу се.
Досадашње тачке 2., 4. и 5. постају тачке 1., 2.и 3.
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Члан 5.
У члану 11а. став 1. тачка 2., брише се.
Члан 6.
Иза члана 11а. додаје се нови члан који гласи:
''Члан 11б.
Служба за друштвене дјелатности
Службом руководи Шеф службе за друштвене дјелатности.
Опис Послова:
-

организује рад службе и одговара за законитост и благовременост обављања послова и
задатака из дјелокруга Службе,
руководи, координира и надзире извршавање послова и задатака у Служби,
пружа стручну помоћ радницима Службе и по потреби организује радне и стручне састанке
радника Службе,
израђује планове, програме рада и извјештаје о раду Службе и одговоран је за припрему и
обраду материјала који се предлажу Скупштини општине,
предлаже начелнику општине распоред службеника у Служби,
потписује управне акте из дјелокруга рада Службе по одобрењу начелника општине,
потписује путне налоге за службенике Службе,
предлаже начин расподјеле финансијских средстава из дјелокруга рада Службе,
учествује у изради општих и појединачних аката по налогу Начелника општине,
прати стање у области која је у надлежности Службе,
остварује сарадњу са директорима јавних предузећа, чији је оснивач Скупштина општине
Шамац,
остварује сарадњу са другим одјељењима и службама у Административној служби,
предлаже покретање дисциплинског поступка против службеника у Служби,
предлаже требовање потрошног материјала за Службу,
обавља и друге послове и задатке које му повјери Начелник општине.

Сложеност послова:
Најсложенији
Службено звање:
Шеф Службе
Посебни услови за обављање послова:
Висока школска спрема, VII/1 школске спреме, завршен економски факултет или други
факултет друштвеног смјера, најмање пет година радног искуства у струци, положен стручни
испит за рад у државним органима управе, познавање рада на рачунару.
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца:
Један (1)
Члан 7.
У оквиру Службе за друштвене дјелатности организују се и обављају послови и радни задаци из члана
10. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста општинске
администртивне службе Шамац, и то послови и радни задаци под
тачком 1.5. Стручни сарадник за послове образовања, науке и културе, спорта и физичке
културе и
тачком 1.6. Стручни сарадник за послове здравства, социјалне и дјечије заштите, послови
мјесних заједница и невладиних организација,
са истим описом послова и радних задатака, условима за њихово обављање и бројем извршилаца.
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Члан 8.
У члану 12. став 1. иза алинеје 5 додају се нове ал. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 које гласе:
'' – прати и примјењује прописе из области јавних набавки,
– предлаже опште акте који се односе на јавне набавке, а произилазе из Закона о јавним
набавкама,
– обрађује захтјеве и тендерску документацију,
– одговоран је за благовремену набавку роба, радова и услуга у складу са усвојеним
процедурама јавних набавки,
– води управни поступак по жалбама које се упућују Начелнику општине, другостепени
управни поступак,
– израђује појединачне и опште акте, које према Закону о локалној самоуправи доноси
Начелник општине,
– припрема изјашња за Општину Шамац по захтјеву правосудних и извршних органа,
– учествује у раду комисија и других радних тијела које именује Начелник општине''
Досадашње ал. 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 постају ал. 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022-168/11
Датум, 08.08.2011. године
Шамац

Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05), а у складу са чланом 48. и 61. Статута општине Шамац (''Службени гласник Општине
Шамац'', број 4/05 и 9/07) и чланом 5. став 2. Појединачног колетивног уговора за запослене у
Административној служби општине Шамац, Начелник општине Шамац, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И
НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ
СЛУЖБИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У Правилнику о платама и накнадама запослених у Административној служби општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 12/11) у члану 8. став 1. послије ријечи ''Координатор
Административне службе'' додају ријечи: '' и Шеф службе за друштвене дјелатности''.
Члан 2.
У члану 9. став 1. алинеја прва послије ријечи ''општине'' додају се ријечи ''и Шеф службе за друштвене
дјелатности''.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022-167/11
Датум, 08.08.2011. године
Шамац

Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник, с.р.
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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) и члана 5. Одлуке о подизању и одржавању споменика од посебног
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значаја за општину Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/09), Начелник општине
Шамац, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
I
Образује се Комисија за подизање споменика од посебног значаја за општину Шамац, као стручно
радно тијело, у сљедећем саставу:
1. Комљен Бијелић,
за предсједника комисије,
2. Предраг Маринковић,
за члана комисије,
3. Душан Јовановић,
за члана комисије,
4. Милован Дујковић, за члана комисије и
5. Лазар Благојевић, за члана комисије.
II
Задаци Комисије и начин рада прописани су одредбама члана 6., 7. и 8. Одлуке о подизању и
одржавању споменика од посебног значаја за општину Шамац.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном гласнику Општине
Шамац''.
Број: 01-111-34/11
Датум, 12.08.2011. године
Шамац
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Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник, с.р.

ОСТАЛО
О Г Л А С

Административна служба општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове на основу рјешења број 06-372-19/11 од 12.08.2011. године, извршило је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06-25 упис оснивања Заједнице за
управљање зградом Шамац, Цара Душана број 76 Шамац са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Шамац, Цара Душана улица број 76, Шамац ул.
Цара Душана број 76.
Осанивачи: 72 етажна власника зграде
Дјелатност: 70320 – управљање зградом за рачун етажних власника
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.
Заступа Васић Илија предјсеник Управног одбора, самостално и без ограничења.
Службено лице органа
Ђуро Ћосић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
137. ОДЛУКА о кредитном задужењу општине Шамац
138. ОДЛУКА о приступању изради Програма санитарне заштите воде
139. ОДЛУКА о преносу права власништва на непокретности
140. ОДЛУКА о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји
земљишта непосредном погодбом
141. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника
Општине између двије сједнице Скупштине Општине

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
142. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о оснивању Административне службе
143. ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске Административне службе
144. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о платама и накнадама запослених у
Административној служби општине Шамац
145. РЈЕШЕЊЕ
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