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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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На основу члана 6. Закона о гробљима и погребној дјелатности (Службени гласник Републике Српске,
број 31/13 и 6/14), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске,
број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр. 101/04,
42/05,118/05 и 98/13) и чл. 35. и 60 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“,
број 4/05 , 9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац на, петнаестој редовној сједници одржаној дана
28.02.2014.године, донијела је:
ОДЛУКУ
О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови о изградњи гробаља, гробница и надгробних споменика и упис
података на њима, начину управљања, уређивања и одржавања гробаља, начину формирања цијене и
продаје гробних мјеста, начину формирања цијене и плаћања трошкова за одржавање гробља, преносу
посмртних остатака до гробља и са гробља, начину сахрањивања и ископавања умрлих лица,
временским размацима сахрањивања у попуњена гробна мјеста, начину сахране непознатих лица и
сахрани ван гробља у употреби.
Члан 2.
(1) Гробље је комунални објекат којим управља јавно предузеће или којег је јединица локалне
самоуправе дала на управљање и одржавање привредним друштвима, вјерској заједници или удружењу
грађана ради обављања погребне дјелатности, у својини Општине Шамац.
(2) Гробље је комунални објекат намјењен за сахрану умрлих, опремљен комуналним објектима и
инфраструктуром одређен овом Одлуком
Члан 3.
(1) Гробља могу бити: у употреби, затворена гробља и гробља ван употребе.
(2) Гробљем у употреби сматра се јавна и посебна гробља која су одлуком Скупштине oпштине
одређена за сахрањивање умрлих лица.
(3) Затвореним гробљем сматра се оно гробље на којем нема више могућности оснивања нових гробних
мјеста, али постоји могућност укопа у постојећа гробна мјеста и за које је Скупштина oпштина донијела
одлуку о затварању.
(4) Гробље ван употребе је гробље које је одлуком Скупштине oпштине стављено ван употребе када
више не постоји могућност укопа због просторних, санитарних и других услова.
Члан 4.
(1) Гробље у употреби служи за сахрану лица која су умрла на подручју општине Шамац и лица која су
на подручју општине имала посљедње пребивалиште (боравиште).
(2) Право на сахрану на одређеном гробљу у употреби имају и лица која су за живота стекла право на
сахрану у одређеном гробљу или гробници или су за живота исказали жељу о мјесту сахране, без
обзира на подручје на којем је лице умрло или имало своје посљедње пребивалиште (боравиште).
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(3) На одређеном гробљу у употреби, могу се сахрањиватии остаци лица које је изразило такву жељу,
односно умрли чија је породица или лице које се стара о његовом укопу, то захтјева.
II - ИЗГРАДЊА ГРОБАЉА, ГРОБНИЦА И НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА И УПИС ПОДАТАКА НА
ЊИМА
Члан 5.
(1) Изградња нових и проширење постојећих гробаља планира се спроведбеним документима
просторног уређења општине Шамац.
(2) Наведеним документима из става 1. овог члана тачно се одређује простор за сахрањивање, простор
за гробнице, костурнице и пратеће објекте.
(3) Поједина насеља на урбаном подручју општине Шамца могу имати у употреби једно, или више
гробаља, ако то захтјевају посебни разлози.
Члан 6.
(1) За изградњу новог гробља морају бити испуњени сљедећи услови:
а) земљиште за гробље мора бити равно или с благим нагибом, без задржавања површинских вода, суво
и оцједито, стабилно са ниским нивоом подземних вода, јужно експонирано, ван депресија, тако да
подземне воде не допру до гробова;
б) да је земљиште добро саобраћајно повезано са насељем;
в) да правац доминантних вјетрова не иде од гробља ка насељу;
г) да је гробље изван водозаштитних подручја, поплавних подручја, заштићених дјелова природе и
шумских подручја, да подземне воде гробља не угрожавају објекте за снабдијевање становништва
водом за пиће и друге потребе.
Члан 7.
(1) Сва површина намијењена за сахрањивање мора бити подијељена на гробна поља, гробне редове и
гробне парцеле. Свака гробна парцела мора бити обиљежена.
(2) Путеви између гробних поља не смију бити ужи од 3 м, размак између гробова мора износити
најмање 0,5 м, док стазе унутар гробних поља морају износити 1,5 м.
(3) Гробне парцеле могу бити једнодјелне, дводјелне, тродјелне и четверодјелне
Члан 8.
У простору одређеном за изградњу гробља није дозвољена изградња било каквих објеката који нису
везани за изградњу, коришћење, уређење и оджавање гробља, управљање гробљем или за подизање
надгробних споменика или за израду вијенаца и букета цвијећа.
Члан 9.
Гробље у употреби које се налази у градском насељу, у правилу треба имати мртвачницу гдје се
преносе и чувају посмртни остаци до сахране.
Члан 10.
Гробља морају имати посебан простор-контејнер за одлагање отпада, вијенаца, сасушеног цвијећа и
слично, који се мора одржавати у уредном и чистом стању.
Члан 11.
Гробље мора бити ограђено чврстом оградом, чију врсту и димензију одређује општински орган управе
надлежан за послове урбанизма.
Члан 12.
Приступни пут до гробља мора бити широк најмање 3 м и мора се одржавати у функционалном стању.
Члан 13.
(1) На гробљу се могу изграђивати, поред мртвачница, гробова, гробница, надгробних споменика и
знакова, и објекти који су потребни за санитарну и техничку службу гробља и објекти за вршење
вјерских обреда.
(2) На гробљу се не могу постављати предмети, односно истицати натписи који су у супротности са
природом гробља, или којим би се могао повриједити пијетет према умрлим.
Члан 14.
Радове на изградњи гробница и надгробних споменика могу изводити предузетник или привредно
друштво регистровано за ту врсту дјелатности, само уз претходно прибављено одобрење јавног
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комуналног предузећа, привредног друштва, вјерске заједнице или удружења грађана (у даљем тексту:
управа гробља) којем је дато гробље на управљање.
Члан 15.
Код извођења радова из претходног члана, извођач се, поред општих грађевинских прописа, мора
придржавати и правилника о реду на гробљу који доноси управа гробља.
Члан 16.
(1) Радови на уређењу гробова и гробља морају се изводити на начин којим се, у највећој мјери, чува
мир и достојанство на гробљу, а могу се вршити само у дане и у времену утврђеним правилником из
претходног члана.
(2) Грађевински материјал (цигла, камен, шљунак, пјесак, креч и др.) може се држати на гробљу само за
вријеме вршења радова и само на начин којим се не закрчују путеви или стазе и не оштећују гробови,
објекти или насади.
(3) Послије сваког прекида, односно послије завршених радова на гробљу, извођач је дужан уредити
мјесто на којем су извођени радови.
(4) Превоз материјала, потребног за извођење радова на гробљу, може се вршити само оним путевима и
стазама и само у оно вријеме када је то одређено.
(5) Недјељом и у дане државних празника, забрањено је, на гробљу, обављање грађевинских, занатских
и других радова.
(6) Управа гробља забраниће рад извођачу који се не буде придржавао одредаба из претходних ставова.
Члан 17.
(1) Ако приликом уређења гроба (гробнице) настане оштећење околних гробова (гробница) или
заједничких дјелова гробља, лице одговорно за штету је дужно да о свом трошку, доведе у пријашње
стање оштећене гробове (гробнице) или заједничке дијелове гробља, најкасније у року од 10 дана од
дана настанка оштећења.
(2) Уколико послове из става 1. овог члана не изврши лице одговорно за почињену штету, послове ће
извршити управа гробља о трошку лица одговорног за штету.
Члан 18.
(1) Надгробни споменик мора одговарати естетским критеријумима и пијетету према умрлом.
(2) У складу са условима из претходног става, о начину обликовања надгробног споменика одлучује
ближа родбина умрлог, или лице које се стара о одржавању гроба.
(3) Поред одговарајућих података о умрлом и имена ожалошћених, надгробни натпис може да садржи и
неки други пригодан текст, цртеж, слику или орнамент.
(4) Забрањено је стављање натписа и знакова:
а) којима се оптужују или вријеђају жива или умрла лица;
б) којима се вријеђају национална и вјерска осјећања;
в) који су у грубом нескладу са општим прописима (правилима) о гробљима.
Члан 19.
Лице, које се стара о гробу, дужно је споменик, који је изграђен супротно одредбама из претходног
члана, прилагодити или замијенити новим спомеником.
Члан 20.
Уколико лице, које је дужно да се стара о одржавању гроба (гробнице), у року од три мјесеца од
уручивања захтјева за прилагођавање или замјену споменика, не изврши прилагођавање или замјену,
управа гробља ће уклонити споменик о трошку лица које се стара о гробу.
Члан 21.
За рјешавање спорова, који настану око издавања одобрења за подизање надгробих споменика, или
након доношења одлуке о њиховом уклањању, надлежан је Основни суд.
III - УПРАВЉАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА
Члан 22.
(1) Гробљима у употреби која се налазе на подручју општине Шамац, управљају Управе гробаља.
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(2) Одлуку о преносу права управљања и одржавања гробља у складу са ставом 1. овог члана доноси
Скупштина општине.
(3) Гробљима која су одлуком Скупштине oпштине стављена ван употребе, све док се њихово
земљиште не приведе новој намјени, управљање и одржавање врши управа гробља која је те послове
обављала до њиховог стављања ван употребе.
Члан 23.
Управа гробља дужна је да гробљем управља на начин прописан Законом о гробљима и погребној
дјелатности и овом Одлуком.
Члан 24.
Управа гробља дужна је да:
а) врши продају гробних мјеста и овлаштена је да са купцима гробних мјеста закључује уговоре о
купопродаји;
б) омогући укоп посмртних остатака у складу са правом кориштења гробља,
в) обавља све послове у вези са сахрањивањем посмртних остатака (припремање гробних мјеста,
опремање умрлих, њихов пренос, обављање церемоније сахрањивања);
г) чува, одржава и уређује гробље;
д) даје одобрење за постављање надгробних споменика, градњу гробница и одређује начин извођења
радова;
ђ) води евиденције прописане Законом о гробљима и погребној дјелатности.
Члан 25.
(1) Продаја гробних мјеста врши се у складу са овом Одлуком и правилником који доноси управа
гробља, а на који сагласност даје Скупштина oпштине.
(2) Цијене гробног мјеста одређује управа гробља.
(3) Сагласност на цјеновник за продају гробних мјеста даје Скупштина општине.
Члан 26.
Управа гробља је дужна да послове одржавања обавља континуирано на начин да гробље увијек буде
уредно, а простори, грађевине и опрема у функционалном смислу исправни, уредни и чисти.
Члан 27 .
Под одржавањем гробља у смислу ове Одлуке подразумијева се:
а) чишћење и одношење отпадака, те њихово одлагање на за то предвиђена мјеста,
б) редовно кошење травнатих површина,
в) одржавање у уредном и чистом стању, у складу с техничким и санитарним условима, свих објеката
на гробљу (капеле, санитарне просторије, чесме и др.),
г) одржавање стаза унутар гробља и одржавање зеленила (обрезивање стабала и другог украсног грмља,
садња нових засада и др.),
д) одржавање у исправном стању свих инсталација на гробљу (електричне инсталације, водоводна
мрежа и др.).
ђ) одржавање ограде,
е) одржавање приступног пута.
Члан 28.
(1) Гробна мјеста и надгробна обиљежја уређују и одржавају породица, сродници или друга лица која
су преузела обавезу уређивања и одржавања гробних мјеста и надгробних обиљежја.
(2) Управа гробља дужна је да, на захтјев лица која су дужна одржавати гроб, преузме старање о
појединим гробовима или гробницама на гробљима којима управља, уз накнаду коју сама одреди.
Члан 29.
Обим и учесталост одржавања гробља, одређује се годишњим програмом одржавања који доноси
Управа гробља.
Члан 30 .
(1) Сви корисници гробних мјеста дужни су плаћати годишњу накнаду за одржавање гробља, а одлуку о
висини те накнаде доноси Управа гробља на коју сагласност даје Скупштина општине.
Члан 31 .
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(1) Годишњу накнаду за одржавање гробља, плаћају сви корисници једном годишње до 1. марта текуће
године.
(2) Наплаћена средства по основу накнаде из претходног става, представљају приход Управе гробља и
могу се користити искључиво за финансирање одржавања гробаља и објеката на гробљима.
Члан 32.
(1) Надгробни споменик од нарочите умјетничке или историјске вриједности, као и гробове заслужних
грађана, који нису заштићени посебним прописом, дужна је одржавати у уредном стању и водити у
посебном попису Управа гробља.
(2) Трошкове одржавања објеката из претходног става, уколико их не сносе сродници умрлих, односно
нека друга физичка или правна лица, сносиће Општина.
(3) Гробове из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине, посебном Одлуком.
Члан 33.
Управа гробља доноси правилник о реду на гробљу и стара се о његовом провођењу.
IV - САХРАЊИВАЊЕ И ЕКСХУМАЦИЈА УМРЛИХ ЛИЦА
Члан 34.
(1) Сахрана умрлих лица врши се само на гробљу у употреби.
(2) Изузетно из става 1. овог члана, сахрана се може вршити изван гробаља у случајевима када лице за
свог живота то захтјева и ако за то постоје услови и посебни разлози о чему се тражи сагласност
Министарства.
Члан 35.
(1) Сахрањивање, као и све радње у вези са јавним одавањем поште преминулом, врши се само на
гробљу (дијелу гробља) у употреби.
(2) Остаци лица сахрањеног изван гробља у употреби морају се пренијети у гробље у употреби.
(3) Трошкове преноса лица сахрањеног изван гробља у употреби у гробље у употреби, сносе лица која
су била дужна да умрлог за живота издржавају или да се брину о његовој сахрани.
Члан 36.
(1) Сахрана се врши на оном гробљу у употреби и онако како је умрло лице за живота одредило, под
условом да се тај начин не противи постојећим прописима.
(2) Ако се умрли за живота није изјаснио у погледу мјеста сахрањивања, сахрањивање ће се извршити
на оном гробљу у употреби и онако како одреди лице које се стара о сахрани.
Члан 37.
Превоз умрлог лица од мртвачнице, односно породичне куће или здравствене установе у коју је
смјештен након смрти до вјерског објекта, односно до гробља може се вршити само возилом које је
регистровано за те намјене, а само изузетно другим погодним возилом по посебно прибављеном
одобрењу здравствене установе.
Члан 38.
На гробљима на којима не постоји мртвачница, посмртни остаци, могу се чувати до сахране у
просторијама за чување посмртних остатака која је за то посебно уређена и одређена од надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
Члан 39.
(1) Допуштено је грађанима да одају пошту покојнику, који је изложен на одру.
(2) Тијело умрлог мора бити одјевено, или увијено у тканину, и смјештено у ковчег који је у правилу
затворен, а изузетно, на посебним гробљима вјерских заједница сходно њиховим обичајима.
(3) Украшавање одра у павиљону (капели) вјенцима, цвијећем, пригодним тканинама и др., може
вршити само Управа гробља.
Члан 40.
(1) Уколико је смрт наступила због заразне болести, тијело умрлог мора се чувати и превозити у складу
са одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести.
(2) Забрањено је излагање лица умрлог од заразне болести.
Члан 41.
(1) При превозу умрлог до мјеста сахране, може се формирати погребна поворка (пратња).
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(2) На подручју општине Шамац погребна поворка може се кретати само у оквиру гробља од
мртвачнице до мјеста укопа.
(3) Изузетно, на основу одобрења надлежног органа за унутрашње послове, погребна поворка може
кренути и са другог мјеста, односно кретати се улицама града.
Члан 42.
(1) Укопу мора присуствовати представник управе гробља ради утврђивања да је сахрана заиста
обављена и да су поштоване техничке и друге норме.
(2) Радници који врше укоп морају имати пригодну униформу и морају се понашати на начин који
захтјевају околности.
Члан 43.
(1) Приликом сахране, Управа гробља, обавезна је да омогући да се последњи опроштај обави сагласно
са жељом умрлог или његових сродника, односно у складу са одговарајућим прописима и правилником
о реду на гробљу.
Члан 44.
За сахрану умрлог лица мора се прибавити документација прописана Законом о гробљима и погребној
дјелатности.
Члан 45.
(1) У један гроб може се сахранити највише двоје умрлих лица, ако претходно није изграђена гробница.
(2) Сахрана другог умрлог лица, у један те исти гроб, може се дозволити уколико је од претходне
сахране прошло 10 година, а прије истека овог рока уколико је сахрана обављена у металном сандуку.
(3) Одобрење за сахрану, на начин из претходног става, издаје орган управе, надлежан за послове
здравствене инспекције.
Члан 46 .
(1) Гробна рака мора се копати у димензијама сандука који се у њу ставља.
(2) Дубина гроба мора износити најмање 1,5 м, односно 2 м ако се у исту сахрањују два лица.
Члан 47.
(1) Када се сандук са умрлим спусти у гроб, или стави у гробницу, мора се гроб засути земљом, односно
гробница зазидати.
(2) Над сваким гробом мора се извести хумка висине до 40 цм.
(3) Сандук са умрлим не смије се положити на други сандук у гробници, него мора бити положен на
дно гробнице или на њену одговарајућу бетонску полицу, који се након тога мора обавезно зазидати.
Члан 48 .
(1) Ако се приликом сахране морају помјерити споменици или други предмети на околним гробовима,
лице, на чији се захтјев врши сахрана, дужно је сносити све трошкове везане за успостављање
пријашњег стања.
(2) Одлуку о помјерању и начину помијерања надгробног споменика доноси Управа гробља.
Члан 49.
(1) Сахрану умрлог лица дужни су да обезбједе његови сродници, односно лица која су према важећим
прописима обавезна да га издржавају, односно да се о њему брину или друга физичка и правна лица
која су преузела обавезу да обезбиједе сахрану, односно која су дужна да се о томе брину.
(2) Ако не постоје лица из става 1. овог члана, или ако лица која су дужна да изврше сахрану то одбију,
или нису у могућности да сахрану обезбиједе, сахрану ће извршити Управа гробља.
(3) Трошкове сахране сносе лица која су била дужна да умрлог за живота издржавају или да се брину о
његовој сахрани.
(4) Ако не постоје лица из става 3. овог члана која су дужна да обезбиједе сахрану, трошкове сахране
сноси јединица локалне самоуправе на чијој територији је умрли имао посљедње пребивалиште, а ако
се не може утврдити посљедње пребивалиште умрлог, трошкове сноси јединица локалне самоуправе на
чијој територији је лице умрло, односно на чијој су територији пронађени посмртни остаци умрлог.
Члан 50.
(1) Трошкови сахране из става (2) претходног члана обухватају минималне трошкове погребне опреме и
услуга.
(2) Опрема се састоји од сандука, душека и јастука, покрова и надгробног обиљежја.
(3) Услуге се састоје од превоза умрлог на гробље, опремање умрлог, покоп умрлог.
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Члан 51.
(1) Сахрана непознатих лица врши се на јавном гробљу у употреби.
(2) Трошкове сахране из става 1. овог члана сноси Општина..
Члан 52.
(1) Посмртни остаци се могу пренијети из гроба или гробнице у друго гробно мјесто, на захтјев родбине
умрлог и уз поштовање постојећих санитарних прописа.
(2) Пренос посмртних остатака врши се у складу са Правилником о начину и условима под којим се
врши обдукција, ексхумација и превожење умрлих лица.
(3) Одобрење за пренос посмртних остатака даје орган надлежан за послове здравствене инспекције.
(4) Трошкове премјештања посмртних остатака сноси лице по чијем је захтјеву одобрен пренос
посмртних остатака.
V- ОДЖАВАЊЕ РЕДА И МИРА НА ГРОБЉУ
Члан 53.
(1) О одржавању реда и мира на гробљу стара се Управа гробља.
(2) Управа гробља дужна је на улазу у гробље истакнути ограничење о радном времену и о времену у
којем је гробље отворено за посјетиоце.
Члан 54.
На гробљу је забрањено:
-приступ дјеци испод 12 година без пратње одраслих особа,
-обављање било какве трговине осим у зато предвиђеном објекту,
-галамити или на други начин нарушавати мир на гробљу,
-доводити псе или друге животиње,
-ловити,
-напасати стоку,
-газити по гробовима и насадима, оштећивати гробове, надгробне споменике и знакове, клупе и остале
објекте на гробљу,
-шарати по надгробним споменицима,
-оштећивати ограду гробља,
-возити моторна возила ако није неопходно (ради довожења грађевинског материјала) о чему
сагласност издаје управа гробља,
-бацање увелог цвијећа и вијенаца ван мјеста које је одређено за ту намјену.
VI- ГРОБНА ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 55.
(1) Управа гробља обавезна је да води:
-гробишну евиденцију,
-положајни план гробних мјеста и гробница,
-и регистар сахрањених лица по презимену, имену и имену оца, те јединственом матичном броју умрлог
лица са назнаком гдје је сахрањено.
VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
(1) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се правно лице, јавно предузеће,
привредно друштво, вјерске заједнице или удружења грађана, које управља гробљем, ако:
а) не донесе правилник из члана 25. ове одлуке,
б) не прибави сагласности из чл. 25. и 30. ове одлуке,
в) не донесе програм одржавања гробља из члана 29. ове одлуке,
г) не обавља послове из члана 24. ове одлуке,
д) не преузме одржавање гроба или гробнице у складу са чланом 28. став (2) ове одлуке,
ђ) не води гробну евиденцију предвиђену чланом 55. ове одлуке.
(2) За наведене прекршаје казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од
100,00 до 500,00 КМ.
Члан 57.
(3) Новчаном казном од 200,00 до 1.500,00 КМ казниће се самостални привредник, ако изводи радове
супротно чл. 15, 16. и 17. ове одлуке.
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Члан 58 .
Новчаном казном од 100,00 до 1.000,00 КМ казниће се физичко лице, ако:
а) поставља предмете и ставља натписе и знакове супротно чл. 13. и 18. ове одлуке,
б) не изврши прилагођавање или замјену споменика у складу са чл. 19. и 20. ове одлуке,
в) уколико врши укоп или ексхумацију посмртних остатака супротно одредбама члана
34. ове одлуке,
г) организује погребну поворку супротно члану 41. ове одлуке.
д) уколико се понаша супротно одредбама члана 54. ове одлуке.
VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Управа гробља дужна је донијети правилнике из чл. 15, 25. и 33. ове одлуке, у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 60.
Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе одредбе Одлуке о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Општине Шамац“, број:8/07, 1/08-исправка, 3/09, 12/09, 16/09, 10/10, 15/10, 16/10 и
18/10) које се односе на област погребне дјелатности.
Члан 61.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-34/14
Датум,28.02.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић др. вет. мед

26
На основу чл. 30. и 148а. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42705, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) и тачке 2. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 1/14), Скупштина општине Шамац на петнаестој редовној
сједници, одржаној дана 28.02.2014.године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању висине новчане накнаде предсједнику и члановима
Одбора за жалбе Општине Шамац
I
Овом одлуком утврђује се висина новчане накнаде предсједнику и члановима Одбора за жалбе општине
Шамац (у даљем тексту: Одбор), која им припада за обављене послове из надлежности Одбора.
II
За обављене послове из надлежности Одбора предсједнику и члановима Одбора утврђује се право на
новчану накнаду по одржаној сједници у износу како слиједи:
- предсједник..........................150,00 КМ
- члан.......................................100,00 КМ.
Уколико Одбор у току једног мјесеца одржи више од једне сједнице, накнада из става 1. ове тачке
увећава се за 50%, без обзира на број одржаних сједница.
III
Евиденцију о одржаним сједницама Одбора води Одјељење за општу управу.Обрачун и исплату
накнаде предсједнику и члановима Одбора врши Одјељење за финансије, на основу ове Одлуке и
достављене евиденције о одржаним сједницама Одбора.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
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Број:07-022-35/14
Датум, 28.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 12.03.5-330-60/14 од 27.01.2014. године, Скупштина
општине Шамац на петнаестој сједници, одржаној 28.02.2014. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СИМИЋ ЈОВАНУ
ИЗ КРУШКОВОГ ПОЉА
Члан I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, на подручју општине Шамац, путем прибављања писаних понуда, број: 03-330-180/2012 од
28.08.2012. године, ради обављања воћарске производње, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Симић Јована из Крушковог Поља
за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
Члан II
У складу са чланом I ове одлуке, Симић Јовану из Крушковог Поља (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: к.ч. бр.692/1,
њива, класа 2, површине 20716 м2, к.ч. бр.686, њива, класа 2, површине 4927 м², к.ч. бр.693/1, њива,
класа 2, површине 75122 м², к.ч. бр.39, њива, класа 2, површине 728 м², к.ч. бр.691, њива, класа 2,
површине 17763 м², к.ч. бр.40, њива, класа 1, површине 2119 м², к.ч. бр.40, њива, класа 2, површине
1724 м², к.ч. бр.693/2, њива, класа 2, површине 27560 м2, к.ч. бр.41/1, њива, класа 1, површине 1454 м²,
к.ч. бр.41/1, њива, класа 2, површине 509 м², к.ч. бр.693/4, њива, класа 2, површине 15559 м2, к.ч.
бр.41/2, њива, класа 1, површине 1241 м², и к.ч. бр.693/2, њива, класа 2, површине 11423 м², све
уписане у ПЛ бр.33, КО Крушково Поље, општина Шамац, укупне површине 180845 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања воћарске
производње на период од 25 (двадесет пет) година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
Пољопривредно земљиште означено као к.ч. бр. 686 и к.ч. бр. 693/1 чини једну блок парцелу
(Т5).
Пољопривредно земљиште означено као к.ч. бр. 39 и к.ч. бр. 691 чини једну блок парцелу (Т6).
Пољопривредно земљиште означено као к.ч. бр. 40 и к.ч. бр. 693/2 чини једну блок парцелу
(Т7).
Пољопривредно земљиште означено као к.ч. бр. 41/1 и к.ч. бр. 693/4 чини једну блок парцелу
(Т8).
Пољопривредно земљиште означено као к.ч. бр. 41/2 и к.ч. бр. 693/3 чини једну блок парцелу
(Т9).
Члан III
За коришћење пољопривредног земљишта из члана II ове одлуке, закупац се обавезује на
уредно плаћање годишње закупнине у износу од 2.044,12 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 1.844,62 КМ, која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у
пуном износу.
Члан IV
На основу ове одлуке и на исту добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
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земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки
из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
Члан V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат
уплаћене кауције.
Члан VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи
сва права утврђена овом одлуком.
Члан VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022 -36/14
Дана: 28.02.2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.
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На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12), члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и претходно прибављене сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 12.03.5-330-59/14 од 27.01.2014. године, Скупштина
општине Шамац на петнаестој редовној сједници, одржаној 28.02.2014. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Д.О.О. „ПРИМУС-АГРО“
ИЗ ШАМЦА
Члан I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, број: 03-330-179/12 од
31.08.2012. године, ради обављања производње сјемена пољопривредног биља, а у складу са чланом 59.
Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда д.о.о. „ПРИМУС-АГРО“ из
Шамца, Цара Душана 43. за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
које се налази на територији општине Шамац.
Члан II
У складу са чланом I ове одлуке, д.о.о „ПРИМУС-АГРО“ из Шамца, Цара Душана 43. (у даљем
тексту: закупац) додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено
као: к.ч. бр.690, њива, класа 5, површине 108717 м², к.ч. бр.277, њива, класа 5, површине 94766 м² и к.ч.
бр.378, њива, класа 5, површине 33808 м², све уписане у ПЛ бр.132, КО Горња Слатина, општина
Шамац, укупне површине 237291 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања
производње сјемена пољопривредног биља на период од 12 (дванаест) година, рачунајући од дана
закључивања уговора о закупу.
Пољопривредно земљиште означено као к.ч. бр. 277 и к.ч. бр. 378 чини једну блок парцелу
(Т12).
Члан III
За коришћење пољопривредног земљишта из члана II ове одлуке, закупац се обавезује на
уредно плаћање годишње закупнине у износу од 1.890,33 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 1.708,50 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
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Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у
пуном износу.
Члан IV
На основу ове одлуке и на исту добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки
из чл. 63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
Члан V
Ако закупац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат
уплаћене кауције.
Члан VI
Ако закупац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи
сва права утврђена овом одлуком.
Члан VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022 -37 /14
Датум, 28.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед
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На основу члана 148б. Закона о локалној самоуправи (''Счужбени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 4/05, 9/07 и 15/12), а у складу са Одлуком о оснивању Одбора за жалбе општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 1/14), Скупштина општине Шамац, на петнаестој редовној
сједници, одржаној дана 28.02.2014.године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању јавног конкурса за избор предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком расписује се јавни конкурс за избор предсједника и два (2) члана Одбора за жалбе
општине Шамац и регулишу услови и поступак избора.
Члан 2.
Опис послова Одбора за жалбе:
Одбор за жалбе одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у другом степену на
рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кнадидата који су
учествовали на јавном конкурсу.
Члан 3.
Кандидати морају испуњавати сљедеће опште и посебне услове:
Општи услови су:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за
кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у управи јединице локалне самоуправе, и
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било коме нивоу власти у
БиХ три године прије објављивања конкурса.
Посебни услови су:
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1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломираног правника или први циклус студија
– дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит и
4. да има доказане резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.
У Одбор за жалбе се не могу именовати лица запослена у општинској управи.
Члан 4.
Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина општине Шамац, на мандатни период од
четири (4) године.
Члан 5.
Јавни конкурс за избор предсједника и два (2) члана Одбора за жалбе, чини сасавни дио ове одлуке, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и дневном листу ''Глас Српске''.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег објављивања
конкурса у једном од навних гласила из става 1. овог члана.
Члан 6.
Поступак избора кандидата провешће комисија за избор коју именује Скупштина општине Шамац у
складу са Законом о локалној самоуправи.
Задатак комисије је да, у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата, изврши
контролу испуњавања услова из јавног конкурса за пријављене кандидате, обави улазни интервју са
кандидатима који испуњавају услове конкурса, утврди редосљед кандидата и свој приједлог достави
предсједнику Скупштине општине.
Члан 7.
Поступак именовања Одбора за жалбе мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања
приједлога комисије за избор предсједнику Скупштине општине.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове на провођењу ове одлуке, обављаће Стручна служба
Скупштине општине Шамац.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-111-2/14
Датум, 28.02.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 16. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07 и 109/12), члана 6. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) и члана 6. Одлуке о утврђивању услова и критеријума
за коначна именовања на позиције у регулисане органе општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/09), Скупштина општине Шамац на петнаестој редовној сједници одржаној дана
28.02.2014.године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова упавних одбора
јавних установа чији је оснивач Општине Шамац
Члан 1.
Скупштина општине Шамац расписује Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних
одбора јавних установа чији је оснивач Општина Шамац (у даљем тексту: Јавни конкурс) и то:
1. Три члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
2. Три члана Управног одбора ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац – представника оснивача
3. Три члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац.

Страна 13 - Четвртак, 6. март 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
Члан 2.
Сви кандидати за именовање на упражњена мјеста из претходног члана морају испуњавати
сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републке Српске или БиХ
2. да је старији од 18 година
3. да није отпуштен из државне службе, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини (било на
нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњеног мјеста,
4. да није осуђивани за кривично дјело, на безусловну казну затвораод најмање шест мјесеци или за
кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на упражњеном мјесту, односно да
се против њега не води кривични поступак,
5. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине
6. да није на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске
7. да нема приватни интерес у регулисаном органу у који се предлаже да буде именован,
Члан 3.
Посебни услови које морају испуњавати кандидати за именовање на упражњена мјеста из члана
1. ове Одлуке су:
1. за чланове Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Шамац:
- висока или виша стручна спрема (VII или VI степен),
- познавање проблематике и дјелатности којом се бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима,
- најмање три године радног искуства.
Изузетно, за члана Управног одбора поред испуњавања осталих услова, може се именовати
кандидат који има најмање средњу стручну спему (IV степен), ако нема других кандидата, с тим
што исти мора имати најмање пет година радног искуства.
2. за чланове Управног одбора ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац – представника оснивача,
- висока или виша стручна спрема (VII или VI степен) или средња стручна спрема (IV степен),
- најмање једну годину радног искуства
- познавање дјелатности којом се бави ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' и
- познавање дјелокруга рада и одговорности управног одбора.
3. за чланове Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац,
- висока стручна спрема медицинског, економског, правног или другог друштвеног смјера,
- најмање једна година радног искуства,
- познавање дјелатности којом се бави ЈЗУ Дом здравља Шамац и
- познавање дјелокруга рада и одговорности управног одбора.
Запослени у установи не могу бити чланови њеног управног одбора.
Члан 4.
Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора јавних установа чији је оснивач
Општина Шамац, чини саставни дио ове Одлуке, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике
Српске'' и дневном листу ''Глас Српске''.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег
објављивања Јавног конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
Члан 5.
Поступак спровођења Јавног конкурса, укључујући преглед приспјелих пријава, интервју и
предлагање кандидата, у складу са Законом о министарским владиним и другим именовањима
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Републике Српске извршиће комисија за избор коју ће именовати Начелник општине Шамац посебним
рјешењем.
Члан 6.
Стручне и административно техничке послове на провођењу ове одлуке обавиће Стучна
служба Скупштине општине Шамац.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-3/14
Датум:28.02.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник Републике Српске»,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и одредбама члана 35. и 60. Статута општине Шамац
(«Службени гласник општине Шамац», број 4/05, 9/07 и 15/12), а у вези са чланом 59. став 2.
Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник Републике Српске», број 93/06,
86/07, 14/10 и 5/12), чланом 13. став 2. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број 47/12) и
рјешења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске број:
12.03.5-13751-3/13 од 14.02.2014. године о поништењу јавних огласа, Скупштина општине
Шамац на петнаестој редовној сједници, одржаној дана 28.02. 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о поништењу јавних огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда
Члан 1.
Овом Одлуком поништава се Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, број 03330-178/12 од 28.08.2012. године, објављен у „Службеном гласнику општине Шамац“, број 10/12 у
катастарским општинама: Крушково Поље (15,4478 ха), Горња Слатина (76,8855 ха), Доња Слатина
(27,4106 ха), Баткуша (112,3793 ха), Брвник (111,5955 ха), Обудовац (3,0418 ха) и Браница (81,6459 ха),
укупне површине 428,4064 ха и Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, број 03-330-15/13
од 01.04.2013. године, објављен у „Службеном гласнику општине Шамац“, број 3/13 у катастарским
општинама: Обудовац (40,1658 ха) и Корница (55,7276 ха), укупне површине 95,8934 ха.
Члан 2.
Ова Одлука биће објављена на огласној табли и интернет страници Општине Шамац.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-38/14
Датум,28.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.

32
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), чл. 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12)и члана 6. Одлуке о утврђивању услова и критеријума
за коначна именовања на позивије у регулисане органе општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/09), Скупштина општине Шамац, на петнаестој редовној сједници одржаној дана
28.02.2014.године, донијела је
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О Д Л У К У
о поништавању дијела Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Шамац и дијела Јавног конкурса за избор и
именовање директора јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Шамац
I
Овом Одлуком поништава се Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора
јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Шамац број 07-022-10/13 од 31.01.2013. године
објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац'' број 1/13 у дијелу који се односи на члан 1. став 1.
тачка 4. ЈУ Центар за социјални рад Шамац, и дио Јавног конкурса за избор и именовање директора
јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Шамац број 07-022-10/13 од 31.01.2013. године, и
то у дијелу који се односи на тачку I подтачка 4. избор и именовање директора ЈУ Центар за социјални
рад Шамац и тачку IV подтачка 2. Посебни услови, под тачком 4, објављен у ''Службеном гласнику
Републике Српске'' број 14/13 од 21.02.2013. год. и дневном листу ''Глас Српске'' издање од 25.02.2013.
године.
II
Обавјештење о поништавању дијела Јавног конкурса из тачке I ове Одлуке, објавиће се у средствима
јавног информисања у којима је објављивање Јавног конкурса извршено.
III
За провођење ове Одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-022-39/14
Датум, 28.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 18. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07 и 109/12), члана 87. Закона о социјалној заштити
(''Службени гласник Епублике Српске'', број 37/12), чл. 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12)и члана 6. Одлуке о утврђивању услова и критеријума
за коначна именовања на позиције у регулисане органе општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/09), Скупштина општине Шамац, на петнаестој редовној сједници одржаној дана
28.02.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
I
Скупштина општине Шамац расписује поновни Јавни конкурс за избор и именовање директора
Јавне установе Центар за социјални рад Шамац.
II
Сви кандидати за именовање на упражњено мјесто из претходне тачке морају испуњавати
сљедеће опште услове:
да је држављанин Републке Српске или БиХ
да је старији од 18 година
да има општу здравствену способност
да није отпуштен из државне службе, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини (било на
нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњеног мјеста,
12. да није осуђиван за кривично дјело, на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за
кажњива дјела која их чине неподобним за обављање послова на упражњеном мјесту,

8.
9.
10.
11.
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13. да се против њега не води кривични поступак,
14. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине
15. да није на функцији у политичкој странци у смислу члана 5. Закона о министарским владиним и
другим именовањима Републике Српске (''кандидати који се не квалификују'')
16. да нема приватан интерес у правном субјекту у који се предлаже да буде именован.
III
Посебни услови које кандидати морају испуњавати су:
Висока стручна спрема (дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани
психолог, дипломирани социолог, дипломирани педагог, дипломирани специјални педагог и
дипломирани дефектолог – дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор), најмање пет година
радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у оганима управе, стручно знање из
дјелатности којом се бави правни субјект, посједовање организационих способности, доказани
резултати и успјеси у обављању ранијих послова и да понуди програм рада.
IV
Поновни Јавни конкурс за избор и именовање директора у Јавној установи Центар за социјални
рад, чини саставни дио ове Одлуке, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и дневном
листу ''Глас Српске''.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
V
Поступак спровођења Конкурса, укључујући преглед приспјелих пријава, интервју и
предлагање кандидата, у складу са Законом о министарским владиним и другим именовањима
Републике Српске извршиће комисија за избор коју ће именовати Начелник општине Шамац посебним
рјешењем.
VI
Стручне и административно техничке послове на провођењу ове одлуке, обавиће Стучна
служба Скупштине општине Шамац.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-4/14
Датум, 28.02.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник Републике Српске»
број 124/11), члана 2. и 3. Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду («Службени гласник
општине Шамац» број 9/13) и члана 16.Статута општине Шамац(«Сл. гласник Општине Шамац», број
4/05 9/07,15/12),Скупштина општине Шамац, на петнаестој редовној сједници одржаној дана
28.02.2014. године, донијела је
П Р О Г Р А М
обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње на подручју општине Шамац за 2014. годину
Овим Програмом исказују се финансијска средства потребна за остваривање Програма те утврћује опис
и обим послова одржавања са процјенама појединих трошкова по дјелатностима. Реализација
наведених послова вршиће се у складу са оперативним плановима.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
1.
2.
3.
4.

Чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
Одржавање,уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
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5.

Јавна расвјета у насељеним мјестима.
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

Редни
број

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ

Ручно чишћење јавних саобраћајних површина
(градске улице, тротоари, тргови, пјешачке
стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.).
Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада и
метење са саобраћајних површина, пражњење
корпи, скидање плаката и др.

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

0

30.000,00

Утовар и одвоз чврстог отпада контејнером
Прање јавних саобраћајних површина
Прикупљање отпада са уређених и неуређених
зелених површина

56.000,00
2.000,00
11.318,40

0
0
0

56.000,00
2.000,00
11.318,40

УКУПНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

99.318,40

0

99.318,40

И

ОПРЕМАЊЕ

2.3.1.
2.3.2.

2.4.1.

ЗЕЛЕНИХ

БУЏЕТ

Одржавање и санација дрвећа у дрворедима,
парковима и насељима
Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима,
насељима и другим просторима (орезивање
јачег интензитета уз употребу специјалног
возила, орезивање ''у главу'',сјеча,уклањање
изданака, вађење пањева, откопавање, одвоз на
депонију)
Набавка и садња нових садница
УКУПНО 2.1.
Кошење зелених површина и одвоз траве
Одржавање
и
залијевање
украсног
шибља,ружичњака и сезонског цвијећа и
шишање живе ограде
Одржавање
и
залијевање
украсног
грмља,ружичњака и сезонског цвијећа.
Шишање живе ограде
УКУПНО 2.3.

2.4.

ЈАВНИХ

И

РЕКРЕАЦИОНИХ

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ

УКУПНО 2.2.
2.3.

УКУПНО

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

30.000,00

2. ОДРЖАВАЊЕ,УРЕЂИВАЊЕ
ПОВРТШИНА
Редни
број

БУЏЕТ

Набавка и уградња парковских клупа
санација постојећих
Набавка корпи за отпатке

и

УКУПНО

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

5.500,00

0

5.500,00

6.000,00
11.500,00
34.181,60

0
0
0

6.000,00
11.500,00
34.181,60

34.181,60

0

34.181,60

1.000,00
10.000,00

0
0

1.000,00
10.000,00

11.000,00

0

11.000,00

1.000,00

0

1.000,00

500,00

0

500,00
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2.4.2.

Набавка и монтажа заштитних ограда и стубића
УКУПНО 2.4.
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ

1.000,00

0

1.000,00

2.500,00

0

2.500,00

59.181,60

59.181,60

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ

БУЏЕТ

3.1.

Уклањање кишнице,снијега и леда са јавних
површина

3.2.

Чишћење и пропирање 372 улична сливника,
оборинске канализације и других одводних
објеката један пута.
Замјена дотрајалих, оштећених или несталих
уличних решетки, сливника, поклопаца на
ревизоним силазима
УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА

3.3.

УКУПНО

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

30.000,00

0

30.000,00

1.000,00

0

1.000,00

500,00

0

500,00

31.500,00

0

31.500,00

4.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Редни
број

4.1.
4.1.1

4.1.2.

4.1.3.

Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ

БУЏЕТ

Одржавање и модернизација градских
саобраћајница,тротоара и тргова
Санација – крпажа ударних рупа бнс асфалтом,са
машинским исијецањем,уклањање оштећеног
асфалта као и премаз исијеченог дијела дебљине
7 цм и укупне површине 40 м2
Одржавање
(гредерисање,насипање
са
природним
шљунком
и
планирањем)
макадамских улица и саобраћајница у граду у
укупној количини насипног материјала од 480
М3
Издизање или спуштање (по потреби) 50 шахтова
у саобраћајницама
УКУПНО 4.1.

УКУПНО

1.520,00

0

1.520,00

7.920,00

0

7.920,00

5.500,00

0

5.500,00

14.940,00

0

14.940,00

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

4.2.

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

Одржавање
и
санација
некатегорисаних путева

локалних

и

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО
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4.2.1.

4.2.2.

Одржавање и санација локалних макадамских
путева (гредерисање и насипање шљунчаним
материјалом) по мјесним заједницама у укупној
количини од 1660 М3
Санација – крпажа ударних асфалтних рупа по
мјесним
заједницама
(исијецање,одвоз
отпада,премазивање и асфалтирање) у укупној
количини од 560 М2
УКУПНО 4.2.

41.280,00

0

41.280,00

28.120,00

0

28.120,00

69.400,00

69.400,00

Одржавање објеката за јавну расвјету

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

Издаци за изградњу и прибављање
саобраћајних објеката- јавна расвјета
Издаци за изградњу и прибављање семафора
УКУПНО 4.3

4.4.
4.4.1.
4.4.2.

Одржавање вертикалне и саобраћајне
сигнализације
Обиљежавање уздужних, попречних и осталих
ознака на саобраћајним површинама
Одржавање вертикалне сигнализације (знакова,
свјетлећих знакова и путоказних
ознака)
УКУПНО 4.4.

30.000,00

0

30.000,00

10.000,00

0

10.000,00

40.000,00

0

40.000,00

15.000,00

0

15.000,00

5.000,00

0

5.000,00

20.000,00

0

20.000,00

144.340,00

0

144.340,00

УКУПНО ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

5.ЈАВНА РАСВЈЕТА
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Редни
број

5.1.

АКТИВНОСТ

БУЏЕТ

Освјетљавање саобраћајних и других јавних
површина
УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА

УКУПНО

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

150.000,00

0

150.000,00

150.000,00

0

150.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
Ред.
Број

АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

1.
2.

3.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
ОДРЖАВАЊЕ
,УРЕЂИВАЊЕ
И
ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРТШИНА
ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ

99.318,40

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.
0

59.181,60

0

УКУПНО

190.000,00.
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4.

5.

ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
ЈАВНА РАСВЈЕТА

У К У П Н О:
Број: 07-022-42/14
Датум: 28.02.2014. године

СА

31.500,00

0

144.340,00

0

144.340,00

150.000,00

0

150.000,00

484.340,00

0

484.340,00

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници, одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних
путева и улица на територији општине Шамац за 2014. годину
I
1. Усваја се Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и
улица на територији општине Шамац за 2014. годину
2. Скупштина општине тражи од Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове да, осим путева који су Програмом планирани за одржавање, на приједлог Савјета мјесне
заједнице, а тамо гдје буде постојала интервентна потреба, изврши насипање шљунчаним материјалом
и макадамских путева који се користе као приступни путеви до породичних домаћинстава.
II
Програм из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-41/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА
2014. 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 98,50 км1 од којих је 79,40 км1 асфалтирано а 19,10 км1 су шљунчани путеви.
За одржавање наведених магистралних и регионалних путева задужено је предузеће АД
„Мркоњић путеви“, Мркоњић Град.
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I. ОДРЖАВАЊЕ (НАСИПАЊЕ ШЉУНЧАНИМ МАТЕРИЈАЛОМ) МАКАДАМСКИХ
ПУТЕВА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
1.

ОБУДОВАЦ
•

Р 462а – Пејићи – Церово поље

250.00 м3

2. ОБУДОВАЦ - II
•
•

Церово Поље – Пелагићево
Ђукићи – Баткуша

200.00 м3
50.00 м3

3. БАТКУША
•
•

Баткуша - Вреоци –Доња Слатина
Баткуша – Брвник - Гребнице

150.00 м3
90.00 м3

5. ДОЊИ ХАСИЋ
•

Доњи Хасић – Јелас -депонија

200.00 м3

6. ТИШИНА
•

Тишина-Турсиновац

300.00 м3

7. НОВО СЕЛО
•

Засјека – сви путеви кроз насеље

100.00 м3

8. ШАМАЦ
•
•
•

Јасеник
Насеље „Дуга“
Насеље Косово Поље

80.00 м2
300.00 м3
100.00 м3

9. НАСЕЉЕ ЛУГОВИ
•

Сви путеви кроз насеље

500.00 м3

10.ШКАРИЋ
•

Шкарић – Писари (до пруге)

80.00 м3

11. ГОРЊА СЛАТИНА И ГАЈЕВИ
•

Дудићи – Гајеви – Хускићи - Гајићи

300.00 м3

12.СЕДЊА СЛАТИНА
•

Средња Слатина - Трамошница

100.00 м3

Страна 22 - Четвртак, 6. март 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
1. Количина шљунка за насипање износи:

2.880,00 м3

2. Грејдерисање локлних мак. путева износи 50 сати
Вриједност насипања путева : 2.780,00 м3 x 15.00 КМ = 43.200,00 КМ
Вриједност грејдерисања лок.мак путева : 50 сати x 120.00 КМ = 6.000,00 КМ
_____________________________________________
УКУПНА ПРЕДВИЂЕНА ВРИЈЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА МАК.ПУТЕВА : 49.200,00 КМ
II – АСФАЛТИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА (КРПАЖА) М2
1. МЗ ОБУДОВАЦ
М2
•
•

Регионални пут – ШШираја - Човић Поље
Регионални пут - Којићи

60.00
60.00

2. МЗ БРВНИК
•

Регионална пут – Центар Брвника

80.00

3.МЗ ОБУДОВАЦ II
•

Браница

20.00

4. МЗ ГОРЊИ ХАСИЋ – ДОЊИ ХАСИЋ
•

Регионални пут за Градачац – Доњи Хасић

60.00

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

50.00

8.МЗ ДОЊА ЦРКВИНА
•

Сви путеви кроз МЗ Доња Црквина

60.00

10. КРУШКОВО ПОЉЕ
•

Од регионалног пута за Градачац до Милошевца

40.00

11. МЗ КОРНИЦА
•

Од регионалног пута за Градачац до Чардака

60.00

12. МЗ ЗАСАВИЦА
•

Од регионалног пута – до краја села

20.00
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13. МЗ ГОРЊА СЛАТИНА – ДОЊА СЛАТИНА
•

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

50.00

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

30.00

16.ГРАД ШАМАЦ
•

Све улице

40.00
Свега ударних рупа:

780.00 м2

Вриједност санације (крпаже) ударних рупа: 780.00 м2 x 38.00 KM = 29.640,00 КМ
III - САНАЦИЈА ШАХТОВА ПО УЛИЦАМА
•
•

Издизање шахтова на потребну висину улица (обсијецање,
бетонирање и асфалтирање
Спуштање шахтова на потребну висину улица
8обсијецање, бетонирање и асфалтирање)

25.00 ком
25.00 ком

Свега санације шахтова: 50.00 комада
Вријједност санације улич. шахтова : 50.00 ком. x 110.00 КМ = 5.500,00 КМ
РЕКПИТУЛЦИЈА
I

ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ ШЉУНЧАНИХ ПУТЕВА
- УКУПНА КОЛИЧИНА МАТЕРИЈАЛА
2.880,00 м3
- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАСИПАЊА
43.200,00 КМ
- ГРЕЈДЕРИСАЊЕ
50 сати
- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ГРЕЈДЕР.
6.000,00 КМ
__________________________________________________
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОК.МАК. ПУТЕВА ИЗНОСИ:

II

49.200,00 КМ

САНАЦИЈА-КРПАЖА АСФ. УДАРНИХ РУПА
- УКУПНА ПОВРШИНА УДАР. РУПА
- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ САНАЦИЈЕ

780.00 м2
29.640,00 КМ

III САНАЦИЈА ШАХТОВА ПО УЛИЦАМА
- УКУПНО ШАХТОВА ЗА САНАЦИЈУ
50.00 ком
- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ САНАЦИЈЕ
5.500,00 КМ
____________________________________________________________________
СВЕУКУПАН ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА : 84.340,00 КМ
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници, одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма и календара културних активности у 2014. години
I
Усваја се Програм и календар културних активности у 2014. години.
II
Програм из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.

Број: 07-022-43/14
Датум, 28.02.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

ПРОГРАМ И КАЛЕНДАР културних активности у 2014. години
Општина Шамац има вeoма дугу културну традицију. Најстарије културно друштво на подручју
Општине основано је, у Обудовцу, далеке 1903.године.
Друштво је основано са циљем да његује традиционалне вриједности српског народа, његов
језик, културу, сваку врсту духовног стваралаштва, обичаје, као и моралне и друге вриједности.
Од тада па до данашњих дана на подручју Општине радила су са мање или више успјеха бројна
културно умјетничка друштва.
Данас на подручју општине дјелују и активно раде:
-

Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Шамац,
Српско просвјетно културно друштво «Просвјета» Обудовац,
Српско просвјетно културно друштве «Просвјета» Шамац, Фолклорна секција Средња
Слатина,
Српско соколско друштво «Свети Василије Острошки» Шамац,
Културно умјетничко друштво «Шамац»,
Културно умјетничко друштво „Посавина“ Црквина
Плесни клуб «Принцес» Шамац и
Књижевни клуб «Савовање» Шамац
Омладински театар Обудовац

Ова друштва и клубови организатори су и носиоци културног живота на подручју Општине
Шамац они ће у 2014. години бити организатори и носиоци бројних културних активности на подручју
општине и то:
I - СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“ ШАМАЦ
AКАДЕМИЈE:
.
у поводу Дана Републике, Светог Стефана која се организује 9. јануара
у поводу Светога Саве, која се организује 27. јануара
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-

за Дан борца Републике Српске 14. фебруара
за Дан Општине 15.априла и
Видовданска акедамија 28. јуна

МАНИФЕСТАЦИЈА:
« ШАМАЧКА КУЛТУРНЕ ЈЕСЕН»
-

Манифестација траје 7 дана
Одржава се сваке године крајем септембра
Починје у другој седмици септембра дружењем ликовних стваралаца под називом
Ликовна колонија,

-

У четвртој седмици септембра одржавају се други културни садржаји ове
манифестације међу којима је најпознатији конкурс за кратку причу, графити на
асфалту, драмске представа и други културни садржаји

ИЗЛОЖБЕ:
-

изложбе слика најманје 6 изложби годишње

КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ, ПРЕДАВАЊА, ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И
ЛИЧНОСТИ
- Обиљежавање годишњица највећих српских писаца
II – СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО «ПРОСВЈЕТА» ОБУДОВАЦ
MАНИФЕСТАЦИЈЕ:
« БОЖИЋНИ КОНЦЕРТ»
Организатор и носилац активности Српско просвјетно културно друштво «Просвете» Обудовац.
Манифестација се одржава у Обудовцу.
-

манифестација траје један дан
одржава се сваке године у мјесецу јануару, у поводу Божићњих празника
у манифестацији учествују чланови Друштва «Просвјете» Обудовац.

«СВЕТОСАВСКА БЕСЈЕДА»
Организатор и носилац активности Српско просвјетно културно друштво «Просвјета»
Обудовац. Одржава се у Обудовцу.
-

манифестација траје један дан
одржава се сваке године у јануару у поводу Дана Светога Саве,
у манифестацији учествују чланови Друштва «Просвјета» Обудовац

"РАСПЕВАНЕ ПОКЛАДСКЕ ВЕЧЕРИ"
-

манифестација се одржава у поводу Поклада
траје два дана (полуфинална и финална вече)
манифестација представља такмичење пјевача аматера
у манифестацији гостује најмање једно Друштво као гост

МЕЂУНАРОДНА СМОТРА ФОЛКЛОРА - МЕСФО
Организатор и носилац активности Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“
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Обудовац. Одржава се у Обудовцу.
-

манифестација траје 1 дан
у манифестацији учествује више КУД из БиХ и иностранства
одржава се сваке године у септембру мјесецу

III - СРПСКО ПРОСВЈЕТНО КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“ ШАМАЦ
ФОЛКЛОРНА СЕКЦИЈА СРЕДЊА СЛАТИНА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ:
ФОЛКЛОРНИ СУСРЕТИ „СЛАТИНА“
-

манифестација траје 1 дан
у манифестацији учествују друштва из БиХ
одржавају се у јуну мјесецу

IV - СРПСКО СОКОЛСКО ДРУШТВО „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“
ПЈЕВАЧКА ГРУПА „ХЕРУВИМИ“
Учествују у бројним манифестацијама које се организују у поводу обиљежавања
значајних датума и личности на подручју општине и шире.
V – КУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ШАМАЦ“
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
« ШАМАЧКО ПРОЉЕЋЕ»
-

Манифестација траје један дан
Одржава се свака године априла у поводу Дана Општине
Манифестација представља смотру фолклорних друштава ширих размјера.

ДЈЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА
-

манифестација траје 1 дан
одржава се у августу мјесецу
манифестација представља смотру фолклора дјечијих ансамбала узраста од 5 до 12
година

ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ ФОЛКЛОРА КУД „ШАМАЦ“
-

манифестација траје 1 дан
одржава се у децембру мјесецу
манифестација представља сумирење резултата КУД „Шамац“ у каледдарској
години
у манифестацији учествују три ансамбла у оквиру КУД-а „Шамац“, дјечији,
припремни и извођачки
VI – KУЛТУРНО УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПОСАВИНА“

Друштво које је недавно основано у 2014. години планира организовати неколико
културних манифестација али још нису дефинисали вријеме одржавања и у ком поводу ће
организовати манифестације.
VII – ПЛЕСНИ КЛУБ „ПРИНЦЕС“
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Учествовао је на бројним манифестацијама у земљи и иностранству и остварио веома запажене
резултате али због веома скупе организације тагмичења плeсача нису у прилици да сами
организују неку манифестацију таквог типа у Шамцу.
VIII – КЊИЖЕВНИ КЛУБ „САВОВАЊЕ“
- организатор је и учесник бројних културних манифестација различитих садржаја: промоције
књига својих чланова као и писаца других клубова; књижевне вечери поводом Дана општине и
Крсне славе општине на којима учешће узму и писци из других општина.
МАНИФЕСТАЦИЈА:
„ДАН САВОВАЊА“
- манифестација траје 1 дан
- одржава се крајем септембра
- манифестација представља међународни сусрет писаца из више градова Републике
Српске, Србије а за дан – вече „Савовања“ учествују и представници Удружења
српских писаца из Швајцарске и Франкфурта на Мајни.
IX - ОМЛАДИНСКИ ТЕАТАР ОБУДОВАЦ
Због специфичности позоришног рада који је јако скуп и изискује значајна финансијска
средства за израду сцене, гардеробе и свега осталог, рад Омладинског театра одвија се у доста
отежаним условима. Због смањених средстава за рад често послове доводе само до пола и
самим тим нису у могућности да планирају свој даљњи рад.
X - ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ПРИВРЕДНО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
САЈАМ МЕДА, ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ И ЗДРАВЕ ХРАНЕ
Сајам организује Туристичка организација Општине Шамац у сарадњи са општином Шамац а
под покровитељством Министарства трговине и туризма Републике Српске.На сајму учествује
више излагача из Републике Српске, Федерације БиХ и Србије. Организује се једном годишње.
ГАСТРО ФЕСТ
Сајам Организује Туристичка организација и Општина Шамац, организује се сваке године у
априлу, Гастро фест представља промовисање производа домаће традициналне кухиње.
«РАСТИМО ЗДРАВО С ПЈЕСМОМ»
-

Организатор и носилац активности Основна школа "Шамац" из Шамца
Одржава се сваке године у Шамцу у мјесецу мају а у поводу Дана школе,
Манифестација траје мјесец дана, такмичењем ученика у пјевању у оквиру школе,
Завршна свечаност траје један дан наступом и избором најбољих ученика -пјевача.

Значајно је напоменути да је покровитељ свих манифестација и културних догађања Скупштина
општине Шамац.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
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Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петнаестој редовној сједници одржаној 28.02.2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Четрнаесте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из записника са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 31.01.2014. године, без примједби.
II
Извод из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-51/2014
Шамац, 28.02.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на петнаестој редовној
сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 28.02.2014. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-40/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекција у 2013. години са планом рада за 2014.
годину
I
Усваја се Извјештај о раду општинских инспекција у 2013. години са планом рада за
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2014. годину
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-44/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници, одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Одсјека комуналне полиције у 2013. години са Програмом рада за
2014. годину
I
Усваја се Извјештај о раду Одсјека комуналне полиције у 2013. години са Програмом
рада за 2014. годину
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-45/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници, одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње у 2013.години
I
Прихвата се Информације о реализацији Програма обављања и финансирања
заједничке комуналне потрошње у 2013.години.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-46/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници, одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2013.години
I
Прихвата се Информација о реализацији Програма одржавања, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2013.години.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-47/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници, одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у 2013. години
I
Прихвата се Информација о наплати ренти, накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у 2013. години, са предложеном исправком
техничих грешака на страни 6. у табели - Преглег задужења и наплате ренти, накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у 2013. години, под тачком
15. – Посебна општинска такса ППЗ у колони 3.гдје умјесто износа „96.900,00“ треба да стоји износ „
101.925,00“, у колони 4. умјесто износа „55.265,44“ да стоји износ „56.499,66“, те код збирног
исказивања Укупно у колони 3. умјесто износа „445.219,40“ да стоји износ „450.244,40“ а у колони 4.
умјесто износа „530.672,02“ да стоји износ „531.906,24“.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-48/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
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Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници, одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији пројеката из области повратка и одрживог повратка
на подручју општине Шамац
I
Прихвата се Информација о реализацији пројеката из области повратка и одрживог повратка
на подручју општине Шамац.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-49/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, на петнаестој редовној сједници одржаној 28.02. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске –Сједиште замјеника у
Добоју за период 01.01.2013. до 31.12.2013. године
I
Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште
замјеника у Добоју за период 01.01.2013. до 31.12.2013. године.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-50/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 28.02.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 148б. Став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. став 2. алинеја 2. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) и тачке IV Одлуке о оснивању одбора за жалбе
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 1/14), Скупштина општине Шамац на
петнаестој редовној сједници одржаној дана 28.02.2014. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ E
о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор
Одбора за жалбе општине Шамац
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I
У Комисију за провођење јавног конкурса за избор Одбора за жалбе општине Шамац именују
се:
1. Раденко Чупељић, предсједник – из реда службеника
2. Блаженка Максимовић, члан – из реда службеника
3. Ведран Ђурђевић, члан – са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине,
4. Даринко Јефремовић, члан - са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине,
5. Јуро Крајиновић, члан - са листе стручњака коју утврђује Скупштина општине.
II
Задатак комисије је да, у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата,
изврши контролу испуњавања услова из јавног конкурса за пријављене кандидате, обави улазни
интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, утврди редосљед кандидата и свој приједлог
достави предсједнику Скупштине општине.
.
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:07-111-5/14
Датум, 28.02.2014. год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вер.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-022-242-1/13
Датум: 31.12.2013.године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске
“,број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 48. Статута општине Шамац ( „Службени гласник општине
Шамац “, број 4/05, 9/07 и 15/12) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за
2013. годину ( „ Службени гласник општине Шамац “, број 15/12 и 14/13), а на приједлог Одјељења за
финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачких јединица, на следећи начин:
0130 Одјељење за општу управу, у износу од 3.300 КМ
- са конта 412900 – Остали непоменути расходи (деминирање), износ од 3.300,00 КМ;
Прераспоредити у потрошачку јединицу 0130 Одјељење за општу управу
-на конто 511300– Издаци за набавку опреме, износ од 3.300,00 КМ.
0140 Одјељење за финансиjе, у износу од 6.000,00 КМ
-са конта 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 6.000,00 КМ;
Прераспоредити у потрошачку јединицу 0140 Одјељење за финансије
- на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 1.000,00 КМ и
- на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 5.000,00 КМ.
0150 Одјељење за привреду и душтвене дјелатности, у износу од 4.200,00 КМ
- са конта 412200- Расходи за комуналне услуге- дератизација и ерадикација, износ од 2.000,00 КМ;
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- са конта 415200- Текући грантови организацијама и удружењима у области културе, износ од 2.200,00
КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0150- Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
- на конто 412100- Расходи по основу закупа, износ од 500,00 КМ и
- на конто 412700- Расходи за услуге информисања и медија, износ од 3.700,00 КМ.
0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, у износу од 1.300,00 КМ
- са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева,
износ од 1.300,00 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0160-Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове
- на конто 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде комисијама),
износ од 1.100,00 КМ и
- на конто 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета,
износ од 200,00 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2013. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0130 Одјељење за општу управу:
- на броју рачуна контног плана група 412900- Остали непоменути расходи (деминирање),
износ „18.000“ замјењује се износом „14.700“;
- на броју контног плана група 511300- Издаци за набавку опреме, износ „41.500“, замјењује
се износом „44.800“.
У оквиру потрошачке јединице 0140 Одјељење за финансије:
-на броју рачуна контног плана група 412300 – Расходи за режијски материјал, износ
„40.000“ замјењује се износом “34.000“;
-на броју рачуна контног плана група 412700 –Расходи за стручне услуге, износ „45.000“
замјењује се износом „46.000“;
- на броју рачуна контног плана група 412900- Остали непоменути расходи, износ „80.000“
замјењује се износом „85.000“;
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:
-на броју рачуна контног плана група 412100 – Расходи по основу закупа, износ „6.500“
замјењује се износом “7.000“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге- дератизација
ио ерадикација, износ „65.000“ замјењује се износом “63.000“;
-на броју рачуна контног плана група 412700 – Расходи за услуге информисања медија,
износ „77.300“ замјењује се износом “81.000“;
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови организацијама и
удружењима у области културе, износ „36.000“ замјењује се износом “33.800“.
У оквиру потрошачке јединице 0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове:
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката- одржавање путева, износ „97.000“ замјењује се износом “95.700“;
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Расходи за остале бруто накнаде за рад ван
радног односа (накнаде комисијама), износ „10.000“ замјењује се износом “11.100“;
- на броју рачуна контног плана група 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета, износ „10.000“ замјењује се износом „10.200“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и члана 48. и 61. Статута Општине Шамац ( „Службени гласник
Републике Српске „ број: 4/05, 9/07 и 15/12), Извјештаја о оцјени понуда именоване комисије од
17.01.2014. године и сагласности Тима за управљање пројектом у отвореном поступку међународне
јавне набавке за додјелу уговора за реконструкцију и проширење водоводног система Oпштине
Шамац, Hачелник Општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
I
Поништава се поступак међународне јавне набавке за додјелу уговора
у Пројекту
„Реконструкција и проширење водоводног система у општини Шамац“ по позиву за достављање
понуда од 21.10.2013. године.
II
Понуђачи који су учествовали у поступку јавне набавке по Позиву за достављање понуда од
21.10.2013. године против ове одлуке могу уложити приговор Начелнику Општине у року од 10 (десет)
календарских дана од дана пријема обавјештења и ове одлуке.
III
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику“ Oпштине
Шамац и једним дневним новинама доступним на територији Босне и Херцеговине.
Број: 01- 052 - 34/13
Датум, 10.02.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Саво Минић дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине Шамац (
„Службени гласник Републике Српске „број: 4/05, 9/07 и 15/12), Начелник Општине д о н о с и
ОДЛУКУ
o уступању средстава без накнаде
I
Финансијска средства Општине Шамац која је Општина Шамац стекла по основу Одлука Владе
Републике Српске без накнаде и обезбиједила из властитог буџета, и то укупна финансијска средства до
31.12.2013. године у износу од 412.232,47 КМ за изградњу фискултутне сале ЈУ Средњошколски
центар „Никола Тесла“ , Општина Шамац без накнаде уступа ЈУ Средњошколски центар „Никола
Тесла“ Шамац.
II
Финансијска средства Општине Шамац која је Општина Шамац обезбиједила из властитог
буџета, и то укупна финансијска средства до 31.12.2013. године у износу од 5.541,50 КМ за изградњу
раскрснице кружног тока у Шамцу, Општина Шамац без накнаде уступа ЈП „Путеви Републике
Српске“.
III
На основу ове Одлуке средства из члана I и II ове Одлуке, а која су књижена као средства
Општине Шамац за објекте у изградњи наведене у члану I и II ове Одлуке код Одјељења за финансије,
наведено Одјељење ће искњижити из Пописне листе средстава Општине Шамац, а иста ће се књижити
у пописним листама наведене установе и предузећа.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, примијениће се за израду финансијских извјештаја
за 2013. годину и објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01- 022 - 32/14
Датум, 26.02.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Саво Минић дипл.правник
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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, 9/07 и 15/12), те Одлуке о извршењу буџета
Општине Шамац за 2013.годину («Службени гласник општине Шамац», број:15/12), д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I – Одобравају се средства буџетске резерве са потрошачке јединице:0120 Начелник општине,
на потрошачку јединицу 0150 , економски код 415200 текући грантови- удружење грађана, у износу од
2.000,00, (словима:двијехиљадеконветибилнемарака) на име прилога хуманитарној акције «С љубављу
храбрим срцима» која ће бити одржана у Бањалуци 26.12.2013. године под високим покровитељством
Предсједника Републике Српске.
II – Одобрена средства ће се уплатити на жиро рачун Удружења за помоћ лицима са аутизмом
„Дјеца свјетлости“ Бањалука број:5620998116264810 НЛБ Развојна Банка АД Бањалука.
III – за реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-240/2013
Датум, 26.12.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл.правник
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број: 4/05, 9/07 и 15/12), те одредбама Одлуке
о извршењу буџета општине Шамац за 2013. годину („ Службени гласник општине Шамац“, број:
15/12), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I- Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 16.808,00 КМ
(словима: шеснаестхиљадаосамстотинаосам и 00/100 конвертибилних марака) за буџетске издатке за
које се у току 2013. године показало да планирана буџетска средства нису била довољна.
II- За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се
буџетске резерве и то на следећи начин:

прерасподјела средстава са

- На потрошачку јединицу 0120- Начелник општине, позиција 416900- Остале дознаке на име
социјалне заштите, које се исплаћују из буџета општине. Пресрасподјела ће се извршити у износу од
4.000,00 КМ (словима: четирихиљаде и 00/100 конвертибилних марака), а односи се на трошкове за
помоћи социјално угроженим породицама;
- На потрошачку јединицу 0150- Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, позиција
412500- Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова) у износу од
4.482,00 КМ (словима: четирихиљадечетиристотинеосамдесетдвије и 00/100 конвертибилних марака).
Прерасподјела средстава је неопходна да би се испоштовао уговор између Општине Шамац и
Комуналног предузећа „ Водовод и канализација“ а.д. Шамац за текуће одржавање и функционисање
основних водопривредних објеката у 2013. години ( пумпне станице подручје Шамац);
- На потрошачку јединицу 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове, позиција 412900- Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца у износу од 381,00 КМ (словима: тристотинеосамдесетједна и 00/100 конвертибилних
марака) за додатне трошкове по основу пореских обавеза (Пореза и доприноса на лична примања) за
мјесне заједнице Г. Црквина и Д. Црквина;
- На потрошачку јединицу 0200- Мјесне заједнице, позиција 412800Расходи по основу
утрошка електричне расвјете на јавним површинама у износу од 1.645,00 КМ (словима:
хиљадушестстотинапет и 00/100 конвертибилних марака) због временских услова који су утицали на
већу потрошњу електричне енергије у децембру мјесецу и
- На потрошачку јединицу 0920- Туристичка организација, позиција 412900- Остали непоменути
расходи у износу од 6.300,00 КМ (словима: шестхиљадатристотине и 00/100 конвертибилних марака).
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Прерасподјела средстава је извршена због додатних, а недовољно планираних трошкова по основу
уговора о дјелу и за трошкове закупа и конзумације хране и пића поводом одржавања Привреднотуристичке манифестације и Шамачког сајма меда, здраве хране и корпарства.
III- За реализацију овог закључка задужује се одјељење за финансије.
Број: 01-022-242/2013
Датум, 31.12.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске„ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“ број 4/05, 9/07 и 15/12), Начелник Општине д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Цјеновник услуга
плацарине на зеленој пијаци Шамац
I
Даје се сагласност на Цјеновник услуга плацарине на зеленој пијаци Шамац број 02-1/14, којег
је дана 28.02.2014. године предложило ДОО “Посавски борци“ Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац „ .
Број: 01-023-1/14
Датум, 04.03.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“ број 4/05, 9/07 и 15/12) начелник општине Шамац д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О измјени рјешења о именовању Комисије по Одлуци о висини накнаде за посебне услуге у
општинској административној служби Општине Шамац
I
У Рјешењу о именовању Комисије по Одлуци о висини накнаде за посебне услуге у општинској
административној служби Општине Шамац овог органа број 01-111-7/10 од 10.02.2010. године, у члану
I став 1 тачка 6. брише се.
Досадашње тачке 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 постају тачке 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.
У осталом дијелу члан I остаје непромијењен.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-111-7/10
Шамац, 27.02.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ

25. ОДЛУКА О ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ
26. ОДЛУКА о утврђивању висине новчане накнаде предсједнику и члановима Одбора
за жалбе Општине Шамац
27. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СИМИЋ
ЈОВАНУ ИЗ КРУШКОВОГ ПОЉА
28. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Д.О.О.
ПРИМУС-АГРО“ ИЗ ШАМЦА
29. ОДЛУКА о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора
за жалбе општине Шамац
30. ОДЛУКА о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова упавних
одбора јавних установа чији је оснивач Општине Шамац
31. ОДЛУКА о поништењу јавних огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних
понуда
32. ОДЛУКА о поништавању дијела Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора јавних установа чији је оснивач Скупштина општине Шамац и
дијела Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних установа чији је
оснивач Скупштина општине Шамац
33. ОДЛУКА о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање директора
Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
34. ПРОГРАМ обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју
општине Шамац за 2014. годину
35. З АКЉУЧАК о усвајању Програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева и улица на територији општине Шамац за 2014. годину
36. ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма и календара културних активности у 2014. години
37. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из записника са Четрнаесте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
38. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
39. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекција у 2013. години
са планом рада за 2014. годину
40. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Одсјека комуналне полиције у 2013.
години са Програмом рада за 2014. годину
41. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Програма обављања и
инансирања заједничке комуналне потрошње у 2013.години
42. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Програма одржавања,
реконструкције и изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у
2013.години
43. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у 2013.
години
44. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији пројеката из области
повратка и одрживог повратка на подручју општине Шамац
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45. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике
Српске –Сједиште замјеника у Добоју за период 01.01.2013. до 31.12.2013. године
46. РЈЕШЕЊE о именовању Комисије за провођење јавног конкурса за избор Одбора
за жалбе општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА

47. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
48. ОДЛУКА
49. ОДЛУКА o уступању средстава без накнаде
50. ЗАКЉУЧАК
51. ЗАКЉУЧАК
52. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Цјеновник услуга плацарине на зеленој
пијаци Шамац
53. РЈЕШЕЊЕ о измјени рјешења о именовању Комисије по Одлуци о висини накнаде
за посебне услуге у општинској административној служби Општине Шамац
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