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На основу члана 9.став 3.Закона о регулисању цијена(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09),а у
складу са чланом 13.став 3.Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,бр.
11/95,18/95-испр. и 51/02),чланом 5.став 3.Уредбе о давању сагласности на цијене одређених производа и
услуга(„Службени гласник Републике Српске“,бр.51/08) и чланом 202. став 2.Одлуке о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Општине Шамац“,бр.8/07,1/08-исправка,3/09,12/09,16/09,10/10,15/10, 16/10 и
18/10), Скупштина општине Шамац,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31. јануара 2011.
године,донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на нове цијене услуга за коришћење воде и
канализације
Члан 1.
Даје се сагласност на нове цијене воде и канализације које је утврдио Надзорни одбор КП „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац дана 21.10.2010.године, бр.1090А/10 ,у следећим износима:
Р. бр.

ВРСТА УСЛУГЕ

КОРИСНИК УСЛУГЕ

I ВОДА
а) Обрачун преко
водомјера

б) Паушални обрачунпривреда ( врши се
на бази задужења
1 m3 х цијена)

1.

Јед.
мјере

ЦИЈЕНА (КМ)
Претходна
Нова

а) Привреда
б) Ванпривреда
в) Праонице аутомобила
г) Домаћинства

m3
m3
m3
m3

1,80
1,20
3,00
0,55

1,80
1,20
3,00
0,55

д) Кафићи
ђ) Пицерије до 50 m2
е) Пицерије преко 50 m2
ж) Мотели
з) Ресторани до 50 m2
и) Ресторани преко 50 m2
ј) Пекаре
к) Рибарнице
л) Школе
- број радника
- број ученика

15 m3
20 m3
25 m3
60 m3
20 m3
25 m3
30 m3
20 m3

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

2 m3
1 m3

1,20
1,20

1,20
1,20

Остали правни субјекти
- број радника

2 m3

1,20

1,20

Домаћинства
- број чланова х

6 m3

0,55

0,55

в) Паушални обрачун
(врши се на бази
задужења)
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а) Привреда
б) Ванпривреда
в) Праонице аутомобила
г) Домаћинства

II КАНАЛИЗАЦИЈА
2.

3.

Основ за обрачун је
количина утрошене
воде

Водомјерно мјесто
1. Водомјер фи 1/2“
2. Водомјер фи 3/4“
3. Водомјер фи 1“
4. Водомјер фи 5/4“
5. Водомјер фи 6/4“
6. Водомјер фи 50 mm
7. Водомјер фи 80 mm
8. Водомјер фи 100 mm
9. Водомјер већи од 100

ПРИВРЕДА

ДОМАЋИНСТВА

4.

Такса за прикључак на
водоводну мрежу инд.
стамбених објеката
4.1. За прикљ. од 1/2“-3/4“
4.2. За прикљ. од 1“-5/4“
4.3. За прикљ. од 6/4“-2“
4.4. За прикљ. фи 50
4.5. За прикљ. фи 80
4.6. За прикљ. фи 100
4.7. За прикљ. већи од фи 100

Такса за прикључак
стамбеног објекта на
канализацију

5.

Такса за прикључак на
водоводну мрежу
пословно стамбеног
објекта
5.1. Основна такса за
прикљ. пос.стамб. обј.
на главну дистриб.
мрежу до кућног
водоводног
шахта
- За фи 1/2“-3/4“
- За фи 1“-5/4“
- За фи 6/4“-2“
- За фи 50
- За фи 80
- За фи 100
- За фи већи од 100
5.2. Посебна такса за
прикључење на
водоводну мрежу
стамбене јединице у
пословно стамбеном
објекту

ДОМАЋИНСТВА

инд.
ДОМАЋИНСТВА

m3
m3
m3
m3

0,80
0,80
1,50
0,16

1,00
1,00
1,50
0,24

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

3,25
4,40
9,13
9,13
9,13
13,80
32,50
30,00
43,80

9,13
9,13
9,13
9,13
9,13
13,80
32,50
30,00
43,80

ком.
Етажа
(спрат)

2,50

2,50

Етажа
Етажа
Етажа
Етажа
Етажа
Етажа
Етажа

200,00
218,00
243,00
339,00
387,00
485,00
525,00

250,00
270,00
300,00
420,00
480,00
600,00
650,00

Израчунава се и плаћа као:
„Производ збира обрачунатих
такси за воду и коефицијента
0,75“

ПОСЛОВНО
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ

ПОСЛОВНО
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
(Стамбене јединице у
пословно стамбеном
објекту)

ком.
300,00
370,00
ком.
327,00
400,00
ком.
364,00
450,00
ком.
508,50
630,00
ком.
580,50
720,00
ком.
725,50
900,00
ком.
787,50
980,00
Такса за стамбену јединицу која се
налази у посл. стамбен. објекту
плаћа се појединачно за сваку
стамбену јединицу по цијенама из
тачке 4.
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5.

5.3. Посебна такса за
прикљ. на вод. мрежу
пословних простора
у пословно стамбеном
објекту плаћа се
појединачно за сваки
пословни простор и
то:
- Површина до 20 m2
- Површина од 20-30 m2
- Површина од 30-40 m2
- Површина од 40-50 m2
- Површина од 50-60 m2
- Површина од 60-70 m2
- Површина од 70-80 m2
- Површина од 80-90 m2
- Површина од 90-100 m2

ПОСЛОВНО
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
(Пословни простори у
пословно стамбеном
објекту)

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

200,00
210,00
220,00
230,00
240,00
250,00
260,00
270,00
280,00

250,00
260,00
270,00
280,00
290,00
300,00
310,00
320,00
330,00

- Површина већа од 100 m2
За пословни простор површине већи од 100 m2 плаћа се такса у износу
од 330,00 КМ увећана:
- За сваких додатних 100 m2 пословног простора плаћа се још
100,00 КМ
- За сваких непуних 100 m2 пословног простора плаћа се 50,00 КМ
5.4. Такса за прикључак на
канализацију
стамбених јединица
и пословних простора
у пословно стамбеном
објекту

6.

Такса за противпожарну
воду

ПОСЛОВНО
СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
(Стамбене јединице и
пословни простори у
пословно стамбеном
објекту)
Стамбени објекти
Пословни објекти
Пословно стамбени објекти

Израчунава се и плаћа као:
„Производ збира обрачунатих такси
за воду и коефицијента 0,75“

Хидр.
излаз
(ком.)

100,00

150,00

Члан 2.
Нове цијене из члана 1.ове Одлуке обрачунаваће се корисницима почев од 1. фебруара 2011.године.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању сагласности на нове цијене воде и
канализације бр. 07-022-277/09 од 29.12.2009.године(«Службени гласник општине Шамац», Ванредни број 1/09).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Шамац".
Број: 07-022-10/11
31. јануар 2011.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 125.Закона о уређењу простора и грађењу(«Службени гласник Републике Српске»,бр. 55/10),а
у складу са чланом 30.алинеја друга Закона о локалној самоуправи(''Службени гласник Републике Српске'',
бр.101/04,42/05 и 118/05) и чланом 30.Статута општине Шамац(«Службени гласник општине Шамац», бр.4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 31.јануара 2011.године,
доноси

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Одлуке о легализацији бесправно почетих или изграђених
објеката или дијелова објеката на подручју општине Шамац
Члан 1.
У Одлуци о легализацији бесправно почетих или изграђених објеката или дијелова објеката на подручју
општине Шамац(«Службени гласник општине Шамац», број 24/10) послије члана 2., у поглављу III Поступак
легализације, додаје се нови члан који гласи:
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«Члан 2а.
Постојање бесправно почетих или изграђених објеката или дијелова објеката утврдиће се на основу пријаве
власника.
Власници објеката из става 1. дужни су пријаву извршити у року од три мјесеца од дана ступања на снагу ове
Одлуке у мјесној заједници на подручју које се објекат налази.
Пријава се врши на обрасцу који ће за ту потребу израдити Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.»
Члан 2.
Послије члана 6.Одлуке додају се нови чланови 6а, 6б,6в. и 6г. који гласе:
«Члан 6а.
У поступку по захтјеву за легализацију бесправно изграђених индивидуалних стамбених објеката или дијелова
индивидуалних стамбених објеката упрошћени пројекат изведеног стања израђује стручна комисија именована
рјешењем Начелника општине.
Члан 6б.
У комисију из члана 6а. обавезно се именује најмање један дипл.инж.грађевинарства, дипл.инж. машинства,
један геодета и један чланд друге струке у зависности од врсте, величине и намјене грађевине.
Задатак комисије је:
- да изађе на терен и утврди чињенично стање,
- уради геодетски снимак фактичког стања,
- направи упрошћену документацију и
- да стручно мишљење за употребу објекта.
Члан 6в.
За израду упрошћеног пројекта изведеног стања за стамбене објекте или дијелове индивидуалних стамбених
објеката, подносилац захтјева плаћа накнаду у висини утврђеној рјешењем о именовању комисије из члана 6а.
ове Одлуке.
За индивидуалне стамбене објекте или дијелове стамбених објеката накнада из става 1. износи 2,50 КМ за 1 m²
изграђеног објекта.
Члан 6г.
Накнада из члана 6в. уплаћује се на рачун Административне службе општине Шамац,а прикупљена новчана
средства ће се користити за финансирање развојне и проведбене просторно-планске документације.»
Члан 3.
У члану 7. став 4. тачка 2. послије ријечи «изјаву» додају се ријечи «власника објекта».
Члан 4.
Члан 8. мијења се и гласи:
«Члан 8.
По захтјеву за легализацију завршеног индивидуално стамбеног објекта или дијела тог објекта надлежни орган
издаје рјешење о накнадном одобрењу за употребу.
У поступку по захтјеву за легализацију бесправно изграђених-завршених осталих објеката надлежни орган
издаје накнадно рјешење о одобрењу за грађење.»
Члан 5.
У члану 9. послије тачке 4. додаје се нова тачка 5. (пет) која гласи:
«5. копију катастарског плана,»
Досадашње тачке 5. и 6. постају тачке 6. и 7.
Члан 6.
У члану 11. став 3. мијења се и гласи:
«Обавезу плаћања накнада из става 1. надлежни орган утврђује посебним рјешењем које доноси у поступку
легализације и истим одређује висину, рок и начин плаћања, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту.»
Члан 7.
Члан 12. мијења се и гласи:
«Члан 12.
За грађевину која се не може трајно задржати, због немогућности уклапања у плански акт, донијеће се рјешење
о привременом задржавању бесправно изграђеног објекта или рјешење о уклањању објекта (рушење).»
Члан 8.
У члану 16. број ''12'' замјењује се бројем ''11''.
Члан 9.
У члану 17. број «16» замјењује се бројем «13».
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-11/11
31.јануар 2011. 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, 101/04, 42/05 и
118/05), члана 129ж.. став 5. Одлуке о комуналним дјелатностима («Службени гласник општине Шамац», број
8/07 до 16/10) и члана 35. и 60. Статута Општине Шамац («Службени гласник општине Шамац, број 4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац, на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 31. јануара 2011.године,
донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању висине комуналне накнаде за
јавну расвјету за 2011. годину
Члан 1.
Утврђује се висина комуналне накнаде за утрошак електичне енергије у систему јавне расвјете у сеоским
подручјима општине Шамац за 2011. годину у износу од 4,50 КМ мјесечно по једном обвезнику.
Члан 2.
Обвезници комуналне накнаде за јавну расвјету су грађани – породична домаћинства, правна лица која
обављају самосталну занатско-предузетничку дјелатност (предузетници ), а који нису обвезници комуналне
накнаде у складу са Одлуком о комуналној накнади (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/10).
Комунална накнада плаћа се у годишњем износу у два дијела:
- први дио најкасније до 31. марта текуће године
- други дио до 30 јуна текуће буџетске године.
Члан 3.
Од обавезе плаћања комуналне накнаде за јавну расвјету, поред лица из члана 129и. Одлуке о комуналним
дјелатностима,ослобађају се и грађани–породична домаћинства,правна лица и лица која обављају самосталну
знатско-предузетничку дјелатност(предузетници)чије се некретнине налазе изван подручја гдје је урађена
комунална инфраструктура јавне расвјете.
Члан 4.
Средства прикупљена наплатом комуналне накнаде за јавну расвјету користе се за плаћање утрошка
електричне енергије за јавну расвјету, изградњу и реконструкцију јавне расвјете и одржавање јавне расвјете.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-12/11
31. јануар 2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 22. Закона о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској(«Службени гласник Републике Српске»,бр.74/10),члана 24. Закона о систему јавних
служби(''Службени гласник Републике Српске'', бр.68/07),а у складу са чл. 1. и 2. Уредбе о класификацији
дјелатности Републике Српске(«Службени гласник Републике Српске», бр.119/10), 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
Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 31.јануара 2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени 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. 5/10-Пречишћени текст),члан 7.мијења се и измијењен гласи:
«Члан 7.
ЈЗУ Дом здравља Шамац (у даљем тексту: Дом здравља) је јавна здравствена установа основана за подручје
општине Шамац.
У Дому здравља се организује:
- здравствена заштита по моделу породичне медицине,
- обављање послова имунизације, хигијенско-епидемиолошких послова, послова лабораторије (биохемијска,
хематолошка и стоматолошка) и послова дијагностике
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- снабдијевање лијековима и медицинским средствима или се обезбјеђује обављање тих послова
закључивањем уговора са апотеком,
- хитна медицинска помоћ и хитни санитетски превоз,
- превентивна, дјечија и општа стоматологија,
- центар за физикалну рехабилитацију у заједници и центар за заштиту менталног здравља,
- амбуланте за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије,
- посјете консултаната – специјалиста,
- друге дјелатности у складу са законом.
ЈЗУ Дом здравља Шамац обавља следеће дјелатности,у складу са Законом о класификацији дјелатности и
Регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској(«Службени гласник Републике
Српске»,бр.74/10)и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске(«Службени гласник Републике
Српске»,бр. 119/10), и то:
32.50 Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора
 производња вјештачких зуба, мостова итд., израђених у зуботехничким лабораторијама
86.21 Дјелатности опште медицинске праксе
86.22 Дјелатности специјалистичке медицинске праксе:
86.23 Дјелатности стоматолошке праксе,
86.90 Остале дјелатности здравствене заштите.
ЈЗУ Дом здравља Шамац обавља и спољнотрговинске послове увоза и извоза и превоза робе и средстава
неопходних за обављање дјелатности из области здравствене заштите.»
Члан 2.
У Одлуци, у члану 13. став 2. алинеја прва мијења се и измијењена гласи:
« високу стручну спрему одређеног занимања, односно смјера како је то прописано општим актом ЈЗУ Дом
здравља Шамац.»
Члан 3.
У члану 18. став 1. ријечи «до 10. децембра 2010. године» мијењају се и гласе: «до 28. фебруара 2011. године».
Члан 4.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине Шамац да утврди Нови Пречишћени текст Одлуке о
усклађивању организације и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број:07-022-14/11
31. јануар 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 22.Закона о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској («Службени гласник Републике Српске»,бр. 74/10),а у складу са чл.1. и 2. Уредбе о
класификацији дјелатности Републике Српске(«Службени гласник Републике Српске»,бр.119/10)и чланом
35.Статута општине Шамац(«Службени гласник општине Шамац», бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине
Шамац,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 31. јануара 2011.године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне установе
Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац(«Службени
гласник општине Шамац»,бр.4/10 и 17/10-исправка),у члану 9. став 1. мијења се и измијењен гласи:
«Основна дјелатност Обданишта је:
88. 91–Дјелатности дневне бриге о дјеци».
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-15/11
31. јануар 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 30.став 1.алинеја деветнаеста Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35. алинеја деветнаеста Статута општине
Шамац(“Службени гласник општине Шамац”,бр.4/05 и 9/07) и чланом 30.Пословника Скупштине општине
Шамац(“Службени гласник општине Шамац”,бр. 10/09,9/10 и 20/10),Скупштина општине Шамац је,на
Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31. јануара 2011. године,донијела

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела
I
У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела(«Службени гласник општине Шамац», бр.14/09), у тачки I.
Подтачка 13. Комисија за прописе, у алинеји 4.разрјешава се Младен Радовић из реда одборника-ПДП,а
изабран је Здравко Вучићевић из реда одборника-ПДП.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-23/11
31. јануар 2011.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет. Медицине,с.р.
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На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске(„Службени гласник Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске, број: 112/06),члана 9. Одлуке о грађевинском
земљишту(„Службени гласник општине Шамац, број: 2/07,7/07,4/09 и 4/10), члана 4. Правилника о поступку
јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној својини(„Службени гласник Републике Српске,
број: 14/07), сагласно одредбама члана 35. и 60. Статута општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац,бр.4/05 и 9/07,Скупштина општине Шамац на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31. јануара
2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта
Члан 1.
Ставља се у промет путем јавног надметања за продају неизграђено грађевинско земљиште означено као к.ч.
897/39 уписане у З.К. уложак број 1127 К.О. Тишина што у нарави и по новом операту одговара к.ч 2945/15
из П.Л. 251. у површини од 1199 m2.
Члан 2.
За поступак провођења лицитације по овој Одлуци задужује се Комисија именована од стране Начелника
Општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-21/11
31. јануар 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 30.алинеја 11.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04,42/05 и 118/05)и члана 35. алинеја 11.Статута општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",
бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31.јануара 2011.
године,донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на приједлог Уговора о закупу пољопривредног земљишта
I
Скупштина општине Шамац даје сагласност на приједлог Уговора о закупу пољопривредног
земљишта,са следећим битним састојцима уговора:
- закуподавац: Општина Шамац
- закупац: Марко Митровић из Шамца
- предмет уговора: закуп пољопривредног земљишта означеног као к.ч. бр. 1689,1700,1811,1814/1 и 1815,све
уписане у ПЛ број 103/39 КО Горњи Хасић,укупне површине од 17,3 ha
- сврха коришћења предмета закупа: обављање пољопривредне производње
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- рок трајања закупног односа: од 1.2.2011.године до 1.8.2012.године(18 мјесеци)
- закупнина: у годишњем износу од 40,00 КМ/ha,односно укупан годишњи износ закупнине од 692,00 КМ у
мјесечном износу, с тим да се ½ износа закупнине у висини од 519,00 КМ плати до 30.јуна 2011.године,а друга
половина до 30.јуна 2012.године,на жиро рачун закуподавца.
II
Даје се сагласност Начелнику општине Шамац да закључи са закупцем уговор о закупу,у складу са законом
и овом Одлуком.
III
Приједлог Уговора о закупу из тачке I.у прилогу чини саставни дио ове Одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-22/11
31. јануар 2011.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу чл.30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник општине Републике Српске”, бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 4.став 1.Правила о оцјени рада службеника јединице локалне самоуправе
("Службени гласник Републике Српске",бр.37/05), Скупштина општине Шамац,на Двадесеттрећој редовној
сједници одржаној 31.јануара 2011. године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЈЕНУ РАДА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ У
2010.ГОДИНИ
I
Именује се Комисија за оцјену рада секретара Скупштине општине Шамац у 2010. години(у даљем
тексту:Комисија), у саставу:
- Предраг Маринковић,предсједник Скупштине општине,предсједник Комисије
- Ружа Станишић, одборник, члан
- Петар Мокрић, одборник, члан.
II
Комисија је дужна извршити оцјењивање најкасније до краја фебруара 2011. године.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-111-3/11
31. јануар 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет. медицине, с.р.
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На основу члана 18.став 2. Закона о јавним путевима("Службени гласник Републике Српске", бр. 16/10Пречишћени текст), 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 92. став 1..Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац", бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац на Двадесеттрећој редовној
сједници одржаној 31.јануара 2011.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 2011.годину
II
Годишњи план из 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: 07-022-13/11
31. јануар 2011.године
Шамац

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

ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2011. 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 29 локална пута на подручју општине Шамац у
дужини од 88,14 км1 од којих је 70,29 км1 асфалтирано а 14,80 км1 су шљунчани путеви.
За одржавање наведених магистралних и регионалних путева задужено је предузеће АД „Мркоњић
путеви“, Мркоњић Град.

I. ОДРЖАВАЊЕ(НАСИПАЊЕ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
1.

ШЉУНЧАНИМ

МАТЕРИЈАЛОМ)МАКАДАМСКИХ

ПУТЕВА

ОБУДОВАЦ


Р 462а – Пејићи – Церово поље

3.500 м1

350.00 м3

1.800 м1
500 м1

250.00 м3
100.00 м3

1.200 м1
700 м1
1.200 м1

150.00 м3
100.00 м3
150.00 м3

1.800 м1

200.00 м3

2.500 м1

300.00 м3

5.000 м1

500.00 м3

1.900 м1

200.00 м3

1.500 м1

500.00 м3
180.00 м3
150.00 м3

7.000 м1

600.00 м3

2. ОБУДОВАЦ - II



Церово Поље – Пелагићево
Ђукићи – Баткуша

3. БАТКУША




Баткуша - Вреоци –Доња Слатина
Баткуша - Брвник
Симићи - Стевановићи

4. ГОРЊИ ХАСИЋ
 Пут Горњи Хасић - Црквина
5. ДОЊИ ХАСИЋ


Доњи Хасић – Јелас -депонија

6. ТИШИНА


Тишина-Турсиновац

7. НОВО СЕЛО


Засјека – сви путеви кроз насеље

8. ШАМАЦ
 Насеље „Дуга“
 Насеље Косово Поље
 Насеље Јасеник
9. НАСЕЉЕ ЛУГОВИ
 Сви путеви кроз насеље
10. ШКАРИЋ
 Шкарић – Писари (до пруге)

Укупна количина шљунка за насипање износи:

200.00 м3
3.930,00 м 3
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II – АСФАЛТИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА (КРПАЖА) m2
1. МЗ ОБУДОВАЦ




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

m2
80.00
10.00
40.00

Регионална пут – Центар Брвника

60.00

2. МЗ БРВНИК


3. МЗ ОБУДОВАЦ II


Пут Браница - Баткуша

20.00

4. МЗ ГОРЊИ ХАСИЋ – ДОЊИ ХАСИЋ


Регионални пут за Градачац – Горњи Хасић

60.00

5. МЗ ТИШИНА


Д.Хасић – Тишина – Регионални пут

60.00

Д.Хасић –Регионални пут

30.00

Сви путеви кроз МЗ Писари

40.00

6. МЗ ШКАРИЋ

7. МЗ ПИСАРИ


8. МЗ ДОЊА ЦРКВИНА


Сви путеви кроз МЗ Доња Црквина

50.00

9. МЗ ГОРЊА ЦРКВИНА


Сви путеви кроз МЗ Горња Црквина

30.00

10. КРУШКОВО ПОЉЕ


Од регионалног пута за Градачац до Милошевца

60.00

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
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15. МЗ ТИШИНА – НОВО СЕЛО


Од школе – до Новог Села

20.00

16. ГРАД ШАМАЦ








Улица Гаврила Принципа
Улица Јасеник
Улица Николе Тесле
Улица Обилићев вијенац
Улица насеље Југовића
Улица Николе Пашића
Улица Његошева

10.00
12.00
20.00
10.00
20.00
8.00
20.00
Свега ударних рупа:

880.00 m2

Поред редовног одржавања локалних макадамских и асфалтних путева у 2011 години, планирано је да се
изврши асфалтирање улица и макадамсих путева на подручју Општине Шамац и то :

III - АСФАЛТИРАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА








785.00 м1
1.780.00м1
421.00 м1
260.00 м1
260.00 м1
212.00 м1
700.00 м1

МЗ Гајеви, Гајићи – општина Градачац
Обудовац 2 - Пелагићево
МЗ Г. Црквина, М -17 - Сиљевац
МЗ Г.Слатина, Којића пут
МЗ Г.Слатина, Којића пут 2
МЗ Босића пут
Баткуша - Брвник

Укупно за асфалтирање :

4.418,00 m1
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На основу чл. 30.и 72.став 2.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и
9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09)
и тачком 11. алинеја трећа Програма рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник
општине Шамац",број 23/10), Скупштина општине Шамац,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31.
јануара 2011. године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о стипендирању студената на подручју општине Шамац у школској 2010/2011 години и
утрошку средстава за школску 2009/2010 годину.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-17/11
31. јануар 2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине, с.р.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и
9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09)
и тачком 11. алинеја трећа Програма рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник
општине Шамац",број 23/10), Скупштина општине Шамац,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31.
јануара 2011. године донијела је следећи
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ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2009.и
2010.години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-19/11
31. јануар 2011. године
Шамац

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

ИЗВЈЕШТАЈ

о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида у
2009. и 2010. години
Уредбом о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 43/07 и 73/08), прописан је начин, услови,
критеријуми и мјерила за стамбено збрињавање, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
отаџбинског рата Републике Српске.
Истом Уредбом, регулисана су питања поступка и остала питања која су од значаја за реализацију
Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
отаџбинског рата у Републици Српској, који је усвојила Народна скупштина Републике Српске 8. маја 2003.
године.
Новчана средства за реализацију Програма обезбјеђује Република, а Општина грађевинско земљиште,
темеље и комуналну инфраструктуру или дио новчаних средстава.
Стамбено збрињавање према Уредби врши се:
-додјелом изграђене или купљене стамбене јединице (стан, типска кућа),
-додјелом неповратних новчаних средстава за куповину или изградњу стамбене јединице, највише 15.000,00
КМ, а за доградњу или поправке највише 8.000,00 КМ.
Влада на приједлог Министарства рада и борачко инвалидске заштите, у зависности од расположивих
средстава за стамбено збрињавање и од потенцијалног броја корисника, доноси потпројекат стамбеног
збрињавања за сваку календарску годину, којим се утврђује начин стамбеног збрињавања и редослед за ту
годину, те врши расподјелу средстава по општинама.
У складу са Уредбом, Начелник општине именује Првостепену стамбену комисију при Одјељењу
надлежном за борачко инвалидску заштиту.
Првостепена стамбена комисија расписује конкурс за стамбено збрињавање, утврђује приједлог ранглисте кандидата, одговорна је за праћење и реализацију програма и потпројекта потпуног стамбеног
збрињавања на локалном нивоу.
Конкурс за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до
четврте категорије са подручја општине Шамац, расписан је и објављен у средствима јавног информисања и
истакнут на огласној табли Општине 26.7. 2007.године са остављеним роком од 15 дана за подношење захтјева
и потребне документације.
На објављени конкурс у остављеном року поднешено је 145 захтјева за стамбено збрињавање породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије..
Првостепена стамбена комисија утврдила је приједлог ранг-листе, објавила је у средствима јавног
информисања и на огласној табли Општине.
Од укупног броја поднесених захтјева, за додјелу стамбене јединице, рангирано је према приоритетним
групама, 20 подносиоца захтјева из породица погинулих бораца и 6. ратних војних инвалида од прве до четврте
категорије. За неповратна новчана средства, рангирано је 76 подносиоца захтјева из породица погинулих бораца
и 16. ратних војних инвалида од прве до четврте категорије. Није рангирано 27 подносиоца захтјева за стамбено
збрињавање, јер нису испуњавали услове предвиђене Уредбом.
Првостепена стамбена комисија је приједлог ранг-листе са комплетним списима и са изјављеним
приговорима на исту, доставила Министарству рада и борачко инвалидске заштите ради разматрања приговора
и утврђивања коначне ранг-листе.
Другостепена стамбена комисија је на приједлог ранг-листе ставила клаузулу коначности 15.1.2008.
године.
Према плану реализације Програма стамбеног збрињавања, распоредним налогом за општину Шамац за
2007. годину, додијељена су и исплаћена неповратна новчана средства за 14 рангираних подносиоца захтјева из
групе породица погинулих бораца са коначне ранг-листе у укупном износу од 70. 000,00 КМ.
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У 2008. години додијељена су неповратна новчана средства и исплаћена за 9 породица погинулих
бораца са коначне ранг – листе у укупном износу од 67. 223,00 КМ.
Према утврђеној динамици реализације Програма стамбеног збрињавања, за 2009. годину у општини
Шамац планиран је завршетак надоградње 27 стамбених јединица и додјела неповратних новчаних средстава за
6 рангираних са коначне ранг-листе.
У току 2009. године завршена је надоградња 27 стамбених јединица и извршена је додјела 22 стамбене
јединице, следећим кандидатима са коначне ранг-листе:
Р.Б
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1
Милка Ђурић
Ружа Бијелић
Даница Васиљевић
Јадранка Ивановић
Тода Ђурђевић
Љуба Живковић
Драгиња Вајић
Алмира Сусаковић
Мирјана Благојевић
Раданка Васиљевић
Мирјана Горановић
Савета Поповић
Мара Стојанчић
Светлана Ђурић
Лепосава Вукичевић
Весна Илишковић
Мирјана Стајић
Мирко Пашалић
Љубо Радуловић
Мићо Благојевић
Радо Лакић
Милош Савић

СТАТУС
2
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
РВИ
РВИ
РВИ
РВИ
РВИ

МЈЕСТО
3
Шамац
Г. Слатина
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
К. Поље
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Гајеви
Гајеви

СТАН
4
једнособан
гарсоњера
једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
једнособан
гарсоњера
грсоњера
гарсоњера
гарсоњера
гарсоњера
гарсоњера
једнособан
двособан
двособан
двособан
једнособан
једнособан

Један кандидат са коначне ранг-листе, инвалид прве категорије, одбио је оправдано понуђену стамбену
јединицу и задржао мјесто на ранг-листи, три кандидата из групе породица погинулих бораца, одбила су
неоправдано понуђену стамбену јединицу и помјерени су на крај коначне ранг-листе, а за једну стамбену
јединицу није било кандидата на коначној ранг-листи, тако да је у 2009. години од укупно 27 изграђених
станова, остало 5 нераспоређено.
Према распоредном налогу Владе за општину Шамац за 2009. годину, додјељена су неповратна
новчана средства за 6 кандидата са коначне ранг-листе из групе породица погинулих бораца, за које је
Првостепена комисија у октобру мјесецу те године доставила предрачун и премјер радова Другостепеној
стамбеној комисији на одобрење и исплату. Средстава су одобрена 17.10.2009 године у износу од 47.910,00 КМ,
али исплата није извршена до краја године, а ни у 2010. години. Интервенисано је више пута код предсједника
Другостепене комисије, али ипак до исплате неповратних новчаних средстава није дошло.
Првостепена стамбена комисија је у првој половини 2009. године одржала више састанака, разматрала
све захтјеве за стамбено збрињавање поднешене након истека рока утврђеног конкурсом од 26.7.2007. године,
односно након утврђивања коначне ранг-листе од 15.1.2008.године.
На састанку 16.6.2009. године, Комисија је утврдила да је ван конкурсом утврђеног рока поднешено 75
захтјева за неповратна новчана средства, 21 захтјев за додјелу стамбених јединица и 4 захтјева која не припадају
категоријама које су обухваћене Урeдбом за стамбено збрињавање.
На истом састанку, Првостепена стамнбена комисија, на основу увида у поднесене захтјеве, утврдила је
да подносиоци захтјеви не испуњавају услове предвиђене чланом 40. основне и измијењене Уредбе, којим је
дефинисано у којим случајевима кандидат који поднесе захтјев за стамбено збрињавање мимо конкурса може
бити уврштен на допуњену ранг-листу, и да би због не постојања опрвданих разлога кашњења, скоро све
поднесене захтјеве требало одбити. Комисија је том приликом одлучила да застане са одлучивањем, странке је
обавијестила о току поступка, а доносиоцу Уредбе послала је инцијативу (приједлог) за измјену Уредбе како би
Првостепеној комисији омогућила утврђивање приједлога допуњене коначне ранг-листе, без обзира на датум
подношења захтјева и разлоге због којих су подносиоци захтјеве поднијели мимо конкурсом утврђеног рока.
Доносиоц Уредбе није се огласио везано за инцијативу (приједлог) на измјену Уредбе, те је
Првостепена стамбена комисија одлучила да размотри и рангира све поднесене захтјеве мимо конкурсног рока
за стамбено збрињавање.

Страна 14-Сриједа,2.фебруар 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4
Допуна коначне ранг-листе за додјелу станбених јединица и додјелу неповратних новчаних срестава
утврђена је 29.9.2009. године.
Рангирано је 6 подносиоца захтјева породица погинулих бораца за додјелу стамбених јединица, 59
подносиоца захтјева породица погинулих бораца за додјелу неповратних новчаних средстава, 15 подносиоца
захтјева ратних војних инвалида од прве до четврте категорије за додјелу неповратних новчаних средстава и 20
подносилаца захтјева није рангирано.
Приједлог допуњене коначне ранг-листе објављен је у дневном листу „Прес“ Републике Српске, дана
12.10.2009. године и на огласној табли Општинске административне службе.
Сви подносиоци захтјева, мимо конкурсног рока обавијештени су писменим путем о објављивању
листе, како би могли имати увид у исту и благовремено уложити приговор.
Приједлог допуњене коначне ранг-листе за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида од прве до четврте категорије, општине Шамац, са комплет списима и десет приговора на
листу, Првостепена стамбена комисија је доставила 28.10.2009. године, Другостепеној стамбеној комисији за
стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида при Министарству рада и борачкоинвалидске заштите Баља Лука.
Дана 3.11. 2009. године, чланови Другостепене стамбене комисије на састанку коме су присуствовала и
два члана Првостепене стамбене комисије, прегледали су око 45 достављених предмета по захтјевима за додјелу
неповратних новчаних средстава, по систему случајног узорка. Том приликом, Другостепена стамбена комисија
је констатовала да у списима нијесу уложени докази о постојању разлога за подношење захтјева после утврђене
коначне ранг-листе. Наиме, у основној Уредби у члану 40. наведено је шта се оцјењује ''оправданим разлогом''
кашњења, док је након измјене и допуне Уредбе од 16.8.2008. године у члану 40. таксативно набројано која лица
и под којим условима могу поднијети захтјев за стамбено збрињавање након утврђивања коначне ранг-лисе.
На допуљену коначну ранг-листу за додјелу стамбене јединице, Другостепена стамбена комисија није
имала значајних примједби. Код једног подносиоца захтјева у предмету је недостајала изјава да се не жели
вратити у пријератно мјесто живљења, а недостајао је и записник о вијећању и гласању Првостепене стамбене
комисије.
Поштујући примједбе Другостепене стамбене комисије, Првостепена стамбена комисија је од
подносиоца захтјева тражила да допуне поднеске са доказима о постојању разлога за подношење захтјева после
конкурсног рока, као и Уговоре о отплати намјенског стамбеног кредита.
Кориговани приједлог допунске коначне ранг-листе за додјелу стамбених јединица и неповратних
новчаних средстава, Првостепена стамбена комисија је доставила Другостепеној стамбеној комисији 22.4.2010.
године, која је тог дана одржала сједницу, на којој је присуствовао и предсједник Првостепене стамбене
комисије.
Увидом у списе за додјелу неповратних новчаних средстава, Другостепена комисија је уочила да се
накнадно уложени докази односе углавном на Уговоре о потрошачким кредитима. Другостепена стамбена
комисија је пресједнику Првостепене стамбене комисије усмено саопштила, који кандидати и под којим
условима могу бити уврштени на допуњену ранг-листу. Право на неповратна новчана средства могу остварити
само лица која су поднијела захтјев за новчана средства за отплату намјенског стамбеног кредита, ако су захтјев
поднијела у року који је био утврђен у расписаном конкурсу, али им је захтјев одбијен, као и лица која су
захтјев поднијела у периоду јануар-март 2008. године, под условом да у вријеме објаве конкурса, односно
подношења захтјева, кредит није био отплаћен.
Чињеница је, да подносиоци захтјева мимо конкурсног рока за неповратна новчана средства, немају
ваљане доказе о оправданости разлога за подношење захтјева према члану 40. основне и измјењене Уредбе, па
из тих разлога највјероватније на допуњену коначну ранг-листу за неповратна новчана средства није до данас
стављена клаузула коначности од стране Другостепене стамбене комисије.
На истој сједници, након обраде предмета за додјелу стамбених јединица и након вијећања и гласања,
Другостепена стамбена комисија је наложила Првостепеној стамбеној комисији да се о сваком поднесеном
приговору, а било их је осам, изјасни у писменој форми и да изјашњења приложи у списе, како би другостепени
орган могао да одлучи о поднесеним приговорима. По достављеном изјашњењу Другостепена стамбена
комисија је све приговоре одбила као неосноване.
Клаузулу коначности на допунску коначну ранг-листу, за додјелу стамбених јединица, Другостепена
стамбена комисија је ставила 19.10.2010. године.
Расподјела 5 стамбених јединица,које су остале нераспоређене у 2009. години, извршена је
5.11.2010.године,према редоследу са допуњене коначне ранг-листе, следећим кандидатима:
Р.Б
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СТАТУС
2
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ

МЈЕСТО
3
Шамац
Шамац
Шамац
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Извод из Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида од прве до четврте категорије у Републици Српској за 2010. годину није достављен општинама, као ни
распоредни налог за изградњу стамбених јединица и додјелу неповратних новчаних средстава, конкретно по
општинама није рађен.
Поред напред наведеног стамбеног збринавања у 2009. години, на основу Одлуке о проширеном обиму
права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја општине Шамац, из Буџета је одобрен
и исплаћен износ од 4.995,79 КМ на име помоћи за трајно решавање стамбеног питања, једној породици
погинулог борца и једном ратном војном инвалиду. Такође, уплаћен је и дио трошкова прикључења електричне
енергије у укупном износу од 2.486,00 КМ, за 22 корисника којима је додијељена стамбена јединица.
У 2010. години за трајно рјешавање стамбеног питања одобрена су новчана средства из Буџета Општоне
у укупном износу од 7.000,00 КМ за двије породице из категорије погинулих борца и једног ратног војног
инвалида.
Према коначној ранг-листи за додјелу стамбених јединица, тренутно није ријешено стамбено питање,
једном ратном војном инвалиду,који је оправдано одустао од додијељене му стамбене јединице приликом
расподјеле у 2009. години, једном кандидату из категорије породица погинулих бораца са допуњене коначне
ранг-листе и за три кандидата из категорије породица погинулих бораца који су одустали неоправдано од
додијељене им стамбене јединице,приликом расподјеле у 2009.години и помјерени су на крај допуњене ранглисте.
Са коначне ранг-листе за додјелу неповратних новчаних срeдстава, остало је да се ријеши 16. ратних
војних инвалида и 53. породице погинулих бораца, гдје је укључено и 6. породица којима су по распоредном
налогу за 2009. годину додијељена неповратна новчана средства, која још увијек нису исплаћена.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и
9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09)
и тачком 11. алинеја трећа Програма рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину ("Службени гласник
општине Шамац",број 23/10), Скупштина општине Шамац,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31.
јануара 2011. године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2010. години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-18/11
31. јануар 2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу чл.30.и 72.став 2.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана 15.став 1.тачка 2. Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне установе
Дјечије обданиште „Радост“ Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр. 4/10),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 11. Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2011. годину ("Службени гласник општине Шамац",број 23/10),Скупштина
општине Шамац,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31. јануара 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Годишњи Програм рада ЈУ Дјечије обданиште «РАДОСТ» Шамац за 2010/2011 годину број 321/10
од 15.9.2010.године.
II
Годишњи Програм из 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: 07-022-16/11
31. јануар 2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине, с.р.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и
9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09)
и тачком 11. алинеја друга Програма рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину ("Службени гласник
општине Шамац",број 23/10), Скупштина општине Шамац,на Двадесеттрећој редовној сједници одржаној 31.
јануара 2011. године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о раду и функционисању система цивилне заштите општине на подручју општине
Шамац број 04-810-01/11 од 17.1.2011. године.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-20/11
31. јануар 2011. године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине, с.р.
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Страна 18-Сриједа,2.фебруар 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
16. Одлука о давању сагласности на нове цијене услуга за коришћење воде и
канализације
17. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о легализацији бесправно почетих или
изграђених објеката или дијелова објеката на подручју општине Шамац
18. Одлука о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету за 2011.годину
19. Одлука о измјени Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
20. Одлука о измјени Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне установе
Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
21. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела
22. Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта
23. Одлука о давању сагласности на приједлог Уговора о закупу пољопривредног
земљишта
24. Рјешење о именовању Комисије за оцјену рада Секретара Скупштине општине
Шамац у 2010.години
25. Закључак о усвајању Годишњег плана одржавања,заштите,реконструкције и
изградње локалних путева и улица у насељеним мјестима на подручју општине
Шамац за 2011.годину
- Годишњи план одржавања,заштите,реконструкције и изградње локалних путева
и улица у насељеним мјестима на подручју општине Шамац за 2011.годину
26. Закључак о усвајању Извјештаја о стипендирању студената на подручју општине
Шамац у школској 2010/2011 години и утрошку средстава за школску 2009/2010 годину
27. Закључак о усвајању се Извјештаја о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида у 2009.и 2010.години
28. Закључак о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој
пољопривреде и села у 2010. години
29. Закључак о усвајању се Годишњег Програма рада ЈУ Дјечије обданиште
«РАДОСТ» Шамац за 2010/2011 годину број 321/10 од 15.9.2010.године
30. Закључак о прихватању се Информација о раду и функционисању система
цивилне заштите општине на подручју општине Шамац број 04-810-01/11 од 17. 1.
2011. године
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