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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1
На основу члана 43. став 1. алинеја 2. 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 у складу са чланом
5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске»,
број 43/07), Начелник општине Шамац, д о н о с и

ОДЛУКУ

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА ВРИЈЕМЕ РЕПУБЛИЧКИХ ПРАЗНИКА
ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Да у дане републичких празника, а републички празници у Републици Српској су: Нова
година (1. и 2. јануар), Дан Републике (9. јануар), Међународни празник рада (1. и 2. мај), Дан
побједе над фашизмом (9.мај) и Дан успостављања општег оквирног споразума за мир у
Босни и Херцеговини (21. новембар), ради задовољења неопходних потреба грађана, могу
радити продавнице са прехрамбеном робом у редовном радном времену.
Члан 2.
Комуналне сервисне службе,сервисне службе водовода и канализације и
електродистрибуције, јединице ватрогасне службе и службе у области здравства у дане
републичких празника, наведених у члану 1. ове Одлуке, ће имати дежурства, а здравствене
апотеке, ветеринарске амбуланте, продавнице погребне опреме, радње које обављају
вулканизерске дјелатности и пекаре (производња хљеба, пецива, свјежих тјестенина, колача и
продаја истих), као и пословни објекти којима је другим законским прописима изричито
дозвољено, могу да раде у дане републичких празника који су наведени у члану 1. ове
Одлуке. (Сви угоститељски објекти у дане новогодишњих и божићњих празника могу радити
неограничено).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику
општине Шамац.
Број: 01-022-4/2011
Датум, 5.1.2011. 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), Начелник Општине Шамац, доноси

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о додјели стипендија за школску 2010/2011. годину
Члан 1.
У Одлуци о додјели стипендија за школску 2010/2011.годину број:01-022-320/2010 од
20.12.2010.године («Службени гласник општине Шамац», број 22/2010), у члану 1. став 1.
брише се тачка 5. која гласи:
«Катанић Ристе Марини, студенту II године Правног факултета»
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном гласнику
општине Шамац» а примјењиваће се од 01.01.2011.године.

Образложење
Увидом у евиденцију Одјељења за привреду и друштвене дјелатности утврђено је: да је
Катанић Ристе Марина у школској 2009/2010 години користила студентску стипендију као
редован студент II године Правног факултета, та да је у школској 2010/2011 години обновила
II годину Правног факултета што је видљиво и из Увјерења које је приложила као доказ да је
редован студент. Како је сагласно одредбама члана 4. тачка 2. Уговора о стипендирању
студента, закљученог између Начелника општине Шамац Саве Минића као даваоца
стипендије и Катанић Марине као корисника стипендије регулисано да ће давалац стипендије
укинути давање стипендије, ако студент због неположених испита не упише наредну годину
студија,то именована не испуњава услове за исплату стипендија у школској 2010/2011.
годину.
Број:01-022-3 /2011
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум,04.01.2011.године
Саво Минић, дипл.правник,с.р.
Шамац
3
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 Правилника о
дисциплинској и материјалној одговорности службеника јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске„ број: 37/05), те одредбама члана 48. и 61. Статута
општине Шамац ( „Службени гласник општине Шамац„ број: 4/05 и 9/07), доноси

ОДЛУКУ
о обавезном коришћењу службеног улаза за раднике
Административне службе општине Шамац
I
Овом Одлуком одређује се обавезно коришћење службеног улаза у службене просторије
Административне службе општине Шамац за све службенике и раднике чија радна мјеста се
налазе у пословној згради општине Шамац, као и сваки излазак у току радног времена било
ког карактера(приватно,пословно и сл.),обавезно пријављивљивање сваког изласка
непосредном руководиоцу које подразумијева издавање излазнице од истог, те санкције у
случају непоступања службеника и радника Административне службе по овој Одлуци.
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Сви службеници и радници Административне службе општине Шамац приликом доласка,
изласка са посла било ког карактера у току радног времена,као и одласка са посла,обавезни су
извршити пријављивање (отисак прста или укуцати личну шифру) на службеном улазу за
запослене у Административној служби чија радна мјеста се налазе упословној згради општине.
Приликом изласка са посла у току радног времена службеници и радници дужни су
прибавити одобрење од непосредног руководиоца у складу са тачком I ове Одлуке.
III
Поступање супротно одредбама ове Одлуке како службеника и радника,тако и непосредних
руководилаца Административне службе општине Шамац подразумијева повреду радне
дужности,која представља основ за покретање одговарајућег дисциплинског поступка у складу
са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности службеника јединице локалне
самоуправе, те изрицање одговарајућих санкција у складу са истим.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
V
Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику“ општине Шамац
Број: 01-022-6/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 11.01.2011.године
Саво Минић, дипл. правник,с.р.
Шамац
4
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
бр. 101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чланом 48.Статута општине Шамац(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07),члановима 4.и 9.Одлуке о јавним расправама
(„Службени гласник општине Шамац“,бр.12/09) и Закључком Скупштине општине Шамац
број 01-022-329/10 од 29.12.2010.године(«Службени гласник општине Шамац»,бр.23/10),
Начелник општине Шамац,доноси

ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту Стратегије локалног економског
развоја општине Шамац 2011-2020. година
1. Јавна расправа о Нацрту Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 20112020.година одржаће се у периоду од 12.1.2011.године до 28.2.2011.године,према следећем
Плану и распореду,и то:
Датум и вријеме
Мјесто
Ред.
одржавања
МЈЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
бр.
одржавања/локација
јавне расправе
1
2
3
4
Спортска дворана у
ОБУДОВАЦ
8.2.2011.
1.
Основној школи
(за мјесне заједнице:
00
у 19, часова
„Обудовац“
Обудовац,Обудовац II и Баткуша)
ГОРЊА СЛАТИНА
(за мјесне заједнице:Горња Слатина,
9.2.2011.
2.
Дом културе
Брвник, Гајеви, Доња Слатина,Средња
у 19,00 часова
Слатина и Ново Село II)
ШАМАЦ
(за мјесне заједнице:Шамац,Ново Село,
Српска Тишина, Турсиновац, Горња
Хотел „Плажа“(мала
10.2.2011.
3.
Црквина, Доња Црквина,Крушково
сала)
у 19,00 часова
Поље, Писари,Лугови, Шкарић, Доњи
Хасић, Горњи Хасић, Засавица, Корница,
Хрватска Тишина и Гребнице
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2. За Водитеља јавне расправе одређује се Крста Бајкановић-Шеф Службе за локални
економски развој, пољопривреду и село,чији је задатак да води јавну расправу,утврђује број
присутних,најављује говорнике, усмјерава ток јавне расправе на задату тему,стара се о
уредном евидентирању изнијетих приједлога,примједби и сугестија и о одржавању реда на
јавној расправи.
3. За Представника предлагача-уводничара одређује се Велимир Маслић-Самостални
стручни сарадник за локални економски развој.
4. За записничара одређује се Маријо Стефановић.
5. Техничку подршку за провођење јавне расправе обезбиједиће Бојан ЧанчаревићСамостални стручни сарадник за рад на информационим системима(презентација Нацрта
буџета путем пројектора и др.).
6. На јавној расправи водиће се записник на прописаном обрасцу, који потписују водитељ
јавне расправе и записничар.Записник се сравнава,умножава и доставља начелнику општине
као организатору јавне расправе у року од три дана од дана одржавања јавне расправе.
7. У складу са овим Закључком обавијестиће се грађани јавним позивом на огласним
таблима општине Шамац и мјесних заједница о мјесту,датуму и времену одржавања јавне
расправе о Нацрту Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020.
година.
8. Јавна расправа проводиће се у складу са Одлуком о јавним расправама(„Службени
гласник општине Шамац“,бр. 12/09).
9. Нацрт Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020. година
објавиће се на званичној интернет презентацији општине Шамац(e-јавна расправа) ради
омогућавања заинтересованим лицима(посјетиоцима интернет презентације-учесницима eјавне расправе) да у периоду јавне расправе своје приједлоге, примједбе, сугестије и
коментаре о Нацрту Стратегије локалног економског развоја општине Шамац 2011-2020.
година, достављају путем електронске поште.
10. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-7/11
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
12. јануар 2011.године
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац
5
Начелник општине Шамац на основу члана 43.Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске„бр.101/04,42/05,118/05),сагласно одредбама члана 48. и 61.Статута
Општине Шамац( „Службени гласник Општине Шамац“,број: 4/05 и 9/07), доноси

ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о условима и начину коришћења
службених возила
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину коришћења службених возила ( ''Службени гласник
општине Шамац'', број: 1/010) послије члана 22. додају се нови члан 22а. и 22б. који гласе:
''Члан 22а.
Оцјену оправданости трошења средстава за коришћење службених возила врши Начелник
Општине, најмање једном годишње, на бази годишњег извјештаја о коришћењу службених
возила.
Члан 22б.
Саставни дио овог правилника је преглед стања службених возила Општине- Прилог бр.1. са
утврђеним нормативом просјечне потрошње погонског горива на 100 км за наведене типове
возила- Прилог бр. 2.
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Норматив потрошње горива из претходног става,узимајући у обзир старост и услове
експлоатације возила,доноси Начелник Општине,на бази података просјечне потрошње
горива на 100 km које је утврдио произвођач, просјечне потрошње горива за свако возило које
утврде у извјештају за претходну годину лица задужена за издавање путног налога за
службена возила, евиденцију сипања и утрошка горива''.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 01-022-1/11
4.1.2011.године2010.године
Шамац

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

ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА-Прилог бр.1.
Редни
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Марка бозила

Тип возила

Audi
Volkswagen
Volkswagen
Škoda
Hyundai

А6
Passat
Golf 2
Fabija
Gtz

Год.
производње
2009
1996
1990
2009
2005

Погонско
гориво
Д-2
БМБ-95
БМБ-95
БМБ-95
БМБ-95

Регист. ознака
152-А-506
018-Т-318
986-K-897
А23-Е-163
501-T-097

НОРМАТИВ ПОТРОШЊЕ ГОРИВА-Прилог бр.2.
Марка
возила
Audi
Volkswagen
Volkswagen
Škoda
Hyundai

Тип возила

Запремина
мотора

Врста
горива

А6
Passat
Golf 2
Fabija
Gtz

2000
1800
1300
1200
1100

Д-2
БМБ-95
БМБ-95
БМБ-95
БМБ-95

Фаб.норма
л/100 km
вањска-град
7,0 л.-8,1
6,0 л.-8,5
6,9 л.-8,0
4,8 л.-7,7
5,6 л.-7,0

Норм. потрошње
л/100 km
8,2
9,0
8,5
7,8
7,2
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САДРЖАЈ
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о радном времену за вријеме Републичких празника за 2011. годину
2. Одлука о измјени Одлуке о додјели стипендија за школску 2010/2011. годину
3. Одлука о обавезном коришћењу службеног улаза за раднике
Административне службе општине Шамац
4. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту Стратегије локалног
економског развоја општине Шамац 2011-2020. година
5. Правилник о допуни Правилника о условима и начину коришћења
службених возила

Петак,14.јануар 2011.године-Службени гласник општине Шамац-Број 1/11
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 562-011-00001661-17.

