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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
387.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Стручне финансијске услуге у правцу
финансијске консолидације Општине Шамац са акцентом на рјешавање финансијских проблема
везаних за наплату властитих потраживања“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Стручне финансијске услуге у правцу финансијске
консолидације Општине Шамац са акцентом на рјешавање финансијских проблема везаних за наплату
властитих потраживања“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.900 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0140 Одјељења за финансије, потребна средства су планирана на
конту број 412700–Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-348/2017
Датум: 20.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

388.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Професионално управљање процесом и
спровођење поступка пријевременог откупа, повлачења и поништења обвезница из прве емисије,
јавном понудом, Општине Шамац“
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Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Професионално управљање процесом и спровођење поступка
пријевременог откупа, повлачења и поништења обвезница из прве емисије, јавном понудом, Општине
Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.000 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0140 Одјељења за финансије, потребна средства су планирана на
конту број 412700–Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-347/2017
Датум: 20.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

389.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац
д о н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора за набавку робе „Набавка уличног новогодишњег накита“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ЗУД„СЛОБО“ с.п. Слободан Сладоје из Источног Сарајева за набавку
робе „ Набавка уличног новогодишњег накита“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу
од 5.196,50 КМ без ПДВ-а, односно 6.079,91 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке робе „Набавка уличног новогодишњег накита“ путем директног споразума
Општина Шамац је као уговорни орган дана 16.10.2017. године упутила захтјев за достављање понуде
понуђачу ЗУД„СЛОБО“ с.п. Слободан Сладоје из Источног Сарајева.
У року остављеном за достављање понуде, дана 18.10.2017. године достављена је понуда понуђача
ЗУД„СЛОБО“ с.п. Слободан Сладоје из Источног Сарајева са укупним износом понуде од 5.196,50 КМ
без ПДВ-а, односно 6.079,91 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-346 /17
Датум: 20.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

390.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16),
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17),
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРЕПОРУКА ЗА ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
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Члан 1.
Овом Одлуком се прихвата извјештај Радне групе општине Шамац и усвајају препоруке за
поједностављење административних поступака које у оквиру своје надлежности проводи општина
Шамац, а односе се на:
-

таксе и накнаде,
рокове за преглед потпуности и рјешавање потпуног и уредног захтјева,
документацију (форму и начин прибављања докумената који се прилажу уз захтјев),
информације у обрасцу захтјева,
спајање/елиминацију административних поступака.

Члан 2.
Прихваћене препоруке из члана 1. ове Одлуке ће се имплементирати кроз доношење посебних општих
аката који су у надлежности начелника Општине.
Прихваћене препоруке из члана 1. ове Одлуке, у погледу општинских такси и накнада које се плаћају у
административним поступцима, поднијеће се Скупштини општине Шамац на усвајање, у форми
приједлога за измјене одговарајућих општинских одлука.
Саставни дио Одлуке чини табела са таксативно наведеним усвојеним препорукама за сва 143
административна поступка који се воде пред надлежним службама општине Шамац.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА (01)
01-1 Продаја грађевинског земљишта путем лицитације
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација ЈМБ и ЈИБ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Kреирање новог обрасца са свим неопходним
елементима (рокови, информације, документација...)
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (03)
03-1 Регистрација предузетника и усклађивање са законом (СП 1 образац)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење општинске административне таксе са 30 на 25 КМ
03-2 Регистрација обављања припремних радњи за обављање предузетничке дјелатности
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење општинске административне таксе са 30 на 25 КМ
03-3 Регистрација промјена насталих у току обављања предузетничке дјелатности (промјена
пословног имена, сједишта, предмета пословања, запосленог радника, и др. промјене)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење општинске административне таксе са 30 на 25 КМ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: За документ „Одговарајући доказ који представља основ за промјену
података“ додати / нагласити „...осим ако промјена података не зависи искључиво од воље
предузетника,“
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03-4 Регистрација привременог/трајног престанка пословања предузетника
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење о регистрацији предузетника“ прибавља се по службеној
дужности ако га Одј. за привреду има у својој архиви
СПАЈАЊЕ ПОСТУПАКА: Поступци 03-4 Регистрација привременог престанка пословања
предузетника и 03-5 Регистрација трајног престанка пословања предузетника се спајају у
један поступак под називом „Регистрација привременог / трајног престанка пословања
предузетника“
03-6 Рјешење о окончању привременог престанка и поновном почетку обављања
предузетничке дјелатности
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење о регистрацији предузетника“ и „Рјешење о привременом
престанку“ се прибављају по службеној дужности ако их Одј. за привреду има их у својој
архиви
03-7 Рјешење о окончању привременог престанка и наставку рада предузетника
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење општинске административне таксе са 30 на 25 КМ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење о регистрацији предузетника“ и „Рјешење о привременом
престанку“ се прибављају по службеној дужности ако их Одј. за привреду има их у својој
архиви
03-8 Рјешење о обављању превоза за властите потребе / Измјена рјешења
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: ЈМБГ, Датум и мјесто рођења, Број
и мјесто издавања Личне карте
СПАЈАЊЕ ПОСТУПАКА: Поступци 03-8 „Рјешење о обављању превоза за властите потребе“
и 03-18 „Измјена рјешења о обављању превоза за властите потребе“ се спајају у јединствен
поступак под називом „Рјешење о обављању превоза за властите потребе / Измјена рјешења“
03-11 Издавање лиценце Д – такси превоз (лиценца превозника)
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе)
03-12 Лиценца за возило којим се врши такси превоз
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
•
Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
•
Смањење општинске административне таксе са 15,00 на 10,00 КМ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе)
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03-15 Легитимација за возача такси возила
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе)
03-16 Усклађивање и регистрација редова вожње
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе)
03-17 Овјера цјеновника услуга за такси превоз
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА:
• Креирање обрасца за извјештаје (наративне и финансијске) са потребним информацијама
и документацијом
• Донијети/усвојити Правилник о додјели средстава НВО
03-19 Исправка грешке у рјешењу
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
•
Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
•
Смањење општинске административне таксе са 10,00 на 5,00 КМ (АКО СЕ РАДИ О
ГРЕШЦИ ПОДНОСИОЦА!)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе)
03-20 Одобрење за дуже радно вријеме од прописаног у одређене дане / за одређене догађаје
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: ЈМБГ, Датум, мјесто и општина
рођења, Број Личне карте
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење о регистрацији“ прибавља се по службеној дужности, ако га
издаје ово Одјелење и посједује у својој архиви / евиденцији
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе,
елиминација информација и документације)
03-21 Одобрење за рад у продуженом радном времену (од 1 до 6 мјесеци)
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: ЈМБГ, Датум, мјесто и општина
рођења, Број Личне карте
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење о регистрацији“ прибавља се по службеној дужности, ако га
издаје ово Одјелење и посједује у својој архиви / евиденцији
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе,
елиминација информација и документације)
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03-22 Увјерење о чињеницама о којима се води службена евиденција (чл. 159. ЗУП)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација/смањење таксе)
03-23 Увјерење о чињеницама о којима се не води службена евиденција (чл. 160. ЗУП)
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 15 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе)
03-24 Упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
03-25 Продужење пловидбене дозволе
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 15 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
03-26 Овјера књиге гостију / књиге утисака
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Елиминација „Личне карте за предузетнике“, а „Рјешење о
регистрацији дјелатности“ се прибавља по службеној дужности, ако га издаје и има у својој
евиденцији
СПАЈАЊЕ ПОСТУПАКА: Поступци 03-26 „Овјера књиге домаћих гостију у угоститељским
објектима за смјештај“ и 03-27 „Овјера књиге утисака за угоститеље“ се спајају у један
поступак под називом „Овјера књиге гостију / књиге утисака“
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе,
елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз захтјев, спајање поступака,
односно креирање јединственог обрасца)
03-28 Одређивање категорије објеката у приватном смјештају
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
•
Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
•
Смањење општинске административне таксе са 20,00 на 10,00 КМ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Личну карту“: да се ЛК даје „на увид“ умјесто
„овјерене копије“
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе,
елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз захтјев)
03-29 Постављање музичког уређаја - љетне баште-терасе (за пуштање музике из музичких
уређаја или извођења музичког програма уживо)
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Личну карту“: да се ЛК даје „на увид“ умјесто
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„копије“
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе,
елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз захтјев)
03-30 Извођење музичког програма (у дане викенда и празника током љетног периода од
01.04. до 30.09. текуће године)
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Личну карту“: да се ЛК даје „на увид“ умјесто
„копије“
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење таксе,
елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз захтјев)
03-31 Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Име оца, Датум и мјесто рођења, Број
и мјесто издавања личне карте, Врста објекта за који се прибавља сагласност
ДОКУМЕНТАЦИЈА: 1) Локацијски услови се прибављају по службеној дужности јер их
издаје општинско Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна
такса/накнада за овај документ); 2) Препис посједовног листа, Скица катастарског плана
парцеле на којој се гради и Земљишнокњижни извадак се прибављају по службеној дужности
на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање, елиминација/смањење
таксе, елиминација информација и документације)
03-32 Остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди
//
03-33 Водна сагласност
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Препис посједовног листа“ и „Земљишнокњижни извадак“ се
прибављају по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам
не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог општинског обрасца са свим
потребним елементима и у складу с усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање,
елиминација/смањење таксе, елиминација информација и документације)
03-34 Водна дозвола
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (1 дан за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Препис посједовног листа“ и „Земљишнокњижни извадак“ се
прибављају по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам
не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог општинског обрасца са свим
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потребним елементима и у складу с усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање,
елиминација/смањење таксе, елиминација информација и документације)
03-36 Додјела подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум регистрације привредног
друштва или предузетника, Број запослених радника на дан подношења захтјева, Укупни приход
привредног друштва или предузетника, Укупни расходи привредног, друштва или предузетника,
Добит прије опорезивања, Добит после опорезивања
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешења о регистрацији предузетника“ се прибавља по службеној
дужности јер га издаје ово Одјелење и посједује у својој евиденцији/архиви
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (елиминација таксе, информација и документације)
03-37 Одобрење за смјештај покретног пчелињака
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 5 дана (2 дана за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
03-38 Закуп пољопривредног земљишта у својини РС на подручју Општине Шамац
//
03-40 Закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац
//
Одјељење за општу управу (04)
04-1 Утврђивање статуса и категорије борца
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (5 дана за
преглед предмета)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Увјерење о дужини учешћа у рату“ прибавља се по службеној
дужности јер га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији/архиви
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз
захтјев)
04-2 Додјела једнократне новчане помоћи за трошкова превоза, лијечења ППБ, РВИ и
демобилисаних бораца / посјету гробу погинулог или умрлог борца
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Број личне карте, ЈМБГ
СПАЈАЊЕ ПОСТУПАКА: Поступци 04-2 „Накнада трошкова превоза за потребе лијечења
породица ППБ, РВИ и демобилисаних бораца“, 04-3 „Једнократна новчана помоћ у сврху
лијечења породица ППБ, РВИ и демобилисаних бораца“ и 04-8 „Једнократна новчана помоћ у
сврху посјете гробу погинулог или умрлог борца“се спајају у јединствен поступак под
називом „Додјела једнократне новчане помоћи за трошкова превоза, лијечења ППБ, РВИ и
демобилисаних бораца / посјету гробу погинулог или умрлог борца“
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца и усклађивање с
усвојеним приједлозима радне групе (рок за рјешавање, елиминација информација, спајање
поступака)
04-4 Накнада трошкова матурске екскурзије дјеце ППБ и РВИ од 1-4 категорије
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим неопходни
елементима (Правни основ, рокови, информације и документација)
04-5 Једнократна новчана помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања – ППБ и РВИ
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ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Број личне карте, ЈМБГ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација информација)
04-7 Накнада трошкова сахране члана породице ППБ и РВИ
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 7 дана (2 дана за
преглед предмета)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Број личне карте, ЈМБГ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, елиминација информација)
04-9 Увјерење из евиденције о признатом статусу или висини новчаних примања
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: ЈМБГ
04-10 Издавање потврде о повластици за увоз моторног возила
//
04-11 Једнократна новчана помоћ за потребе лијечења надлежном Министарству путем
Одјељења за општу управу општине Шамац
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Број личне карте, ЈМБГ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација информација)
04-12 Признавање статуса члана ППБ и права на породичну инвалиднину
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Име, презиме и сродство чланова
породице /подносилаца захтјева, Изјава којом подносилац потврђује статус незапосленог лица, да
није корисник пензије и сл, Примања осталих чланова породице, Број личне карте
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Увјерење из војне евиденције о дужини учешћа у рату“ прибавља се по
службеној дужности, ако га издаје ово Одјелење и посједује у својој евиденцији/архиви
СПАЈАЊЕ ПОСТУПАКА: Поступци „04-12 Признавање статуса члана ППБ и права на
породичну инвалиднину“ и „04-30 Утврђивање статуса члана породице погинулог борца“ се
спајају у јединствен поступак под називом „Признавање статуса члана ППБ и права на
породичну инвалиднину“
04-13 Признавање права на породичну инвалиднину члану породице погинуле цивилне жртве
рата
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Име, презиме и сродство чланова
породице /подносилаца захтјева, Изјава којом подносилац потврђује статус незапосленог лица, да
није корисник пензије и сл, Примања осталих чланова породице
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, елиминација информација)
04-14 Признавање права на здравствену заштиту
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Статус и категорија подносиоца
захтјева
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење о утврђеном статусу“ се прибавља по службеној дужности,
ако га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената)
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04-15 Утврђивање права на породичну инвалиднину иза умрлог ВИ од 1-6 категорије
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Категорија умрлог војног инвалида,
Изјава којом подносилац потврђује да није запослен и да нема других прихода, Примања осталих
чланова породице
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација информација)
04-16 Утврђивање права на породичну инвалиднину члану породице умрле цивилне жртве
рата
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање)
04-17 Повећање процента војног инвалидитета по основу погоршања здравственог стања
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Околности рањавања, повређивања,
болести, Изјава којом подносилац потврђује да тражено право није остварио у другој општини или
држави
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација информација)
04-18 Признавање права на цивилну личну инвалиднину
//
04-19 Признавање статуса мирнодопског војног инвалида и права на личну инвалиднину,
ортoпедски додатак и додатак за његу и помоћ
//
04-20 Признавање статуса РВИ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак
за његу и помоћ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Увјерење о дужини учешћа у рату“ прибавља се по службеној
дужности, ако га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз захтјев)
04-21 Накнада за изграђени надгробни споменик погинулом борцу
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање)
04-22 Накнада трошкова ексхумације погинулог борца
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење о праву на породичну инвалиднину са клаузулом сагласности
у поступку ревизије“ се прибавља по службеној дужности, ако га издаје ово одјељење или га
посједује у службеној евиденцији
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз захтјев)
04-23 Новчана накнада породици одликованог погинулог борца
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Назив одликовања
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, елиминација информација)
04-24 Новчана накнада одликованом борцу
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ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Назив одликовања
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Извод из матичне књиге рођених за дијете“ (копија
умјесто овјерене копије)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената који се прилажу уз захтјев)
04-26 Пресељење списа због промјене пребивалишта
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 10 дана (3 дана за
преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање)
04-27 Признавање права на борачки додатак
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање)
04-28 Конкурси – додјела стана, новчани подстицај у сврху трајног рјешавања стамбеног
питања, одлазак на бањско и климатско лијечење
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење о утврђеном статусу ППБ или РВИ“ и „Рјешење о утврђеном
статусу борца“ прибављају се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и
посједује у својој архиви/евиденцији
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз захтјев)
04-29 Увјерења из војне евиденције
//
04-31 Признавање права на посебно мјесечно примање иза погинулог борца
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 60 на 30 дана (3 дана за
преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање)
04-32 Утврђивање околности рањавања, повређивања или погибије борца
//
04-33 Признавање спорног учешћа у рату
//
04-34 Пријава и одјава из војне евиденције
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 8 на 4 дана
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање)
04-35 Издавање извода из МКР, МКУ и МКВ, увјерења о држављанству и увјерења о
слободном брачном стању
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
04-36 Пријава уписа у МКУ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама и документацијом која се прилаже уз захтјев
04-37 Пријава уписа у МКВ – обављање вјенчања
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//
04-38 Упис у МКР
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Личну карту“ (на увид умјесто ОК)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама за подносиоца захтјева, чиме би се поступак поједноставио, како за
подносиоце захтјева, тако и за општинску управу
04-39 Промјена ентитетског држављанства
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (елиминација таксе на захтјев)
04-40 Упис националности и вјероисповијести
//
04-41 Промјена презимена по разводу брака
//
04-42 Признање очинства
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Личну карту родитеља“ (на увид умјесто ОК)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама за подносиоца захтјева, чиме би се поступак поједноставио, како за
подносиоце захтјева, тако и за општинску управу
04-43 Потврда о издржавању
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 15 на 2 дана
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама за подносиоца захтјева, чиме би се поступак поједноставио, како за
подносиоце захтјева, тако и за општинску управу
04-44 Стицање држављанства БИХ и РС
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
04-45 Стицање двојног држављанства
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
04-47 Промјена личног имена – презимена
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на десет (10) дана (2
дана за преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење таксе за рјешење за промјену личног имена са 20,00 на 15,00 КМ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Личну карту родитеља“ (на увид умјесто ОК)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (вријеме/рок, таксе, документација)
04-48 Накнадни упис у МКР
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење таксе за рјешење за за накнадни упис у МК са 20,00 на 10,00 КМ
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Подаци о родитељима, Подаци о
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подносиоцу захтјева
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (вријеме/рок, таксе, информације)
04-49 Накнадни упис у МКВ
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење таксе за рјешење за за накнадни упис у МК са 20,00 на 10,00 КМ
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Име и презиме женика и невјесте,
Подаци о родитељима женика и невјесте
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (вријеме/рок, таксе, информације)
04-50 Накнадни упис у МКУ
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Елиминација „Личне карте умрлог“
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (вријеме/рок, елиминација таксе на захтјев, елиминација докумената)
04-51 Накнадни упис података о држављанству у МКР
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење таксе за рјешење за накнадни упис у МК са 20,00 на 10,00 КМ
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Подаци о родитељима
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама за подносиоца захтјева, чиме би се поступак поједноставио, како за
подносиоце захтјева, тако и за општинску управу (тренутно се захтјев подноси „писмено – у
слободној форми“)
04-52 Накнадни упис у матичне књиге на основу исправе иностраног органа
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за упис са 30 на 1 дан (ако се уписују малољетна лица код
матичара ) или 10 дана за пунољетна лица
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
•
Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
•
Смањење таксе за рјешење за накнадни упис у МК са 20,00 на 10,00 КМ
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Држављанство, Подаци о родитељима
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама за подносиоца захтјева, чиме би се поступак поједноставио, како за
подносиоце захтјева, тако и за општинску управу (тренутно се захтјев подноси „писмено – у
слободној форми“)
04-53 Исправка грешке у МКР / МКВ / МКУ / КД
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
СПАЈАЊЕ ПОСТУПАКА: Поступци 04-53 „ Исправка грешке у МКР “, 04-54 „ Исправка
грешке у МКВ “, 04-55 „Исправка грешке у МКУ“ и 04-56 „Исправка грешке у КД“ се спајају
у јединствен поступак под називом „Исправка грешке у МКР / МКВ / МКУ / КД “
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок, таксе, спајање)
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04-57 Издавање радне књижице
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 5 на два (2) дана
04-58 Издавање фотокопије аката из архиве
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (таксе)
04-59 Издавање радне књижице из архиве
//
04-60 Приступ информацијама
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 15 на седам (7) дана (2
дана за преглед потпуности захтјева)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање)
04-61 Исправка грешке у рјешењу
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на десет (10) дана (2
дана за преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење таксе за исправку грешке у рјешењу са 10,00 на 5,00 КМ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, таксе)
04-62 Закључење брака изван службених просторија
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на три (3) дана
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење таксе за рјешење за накнадни упис у МК са 20,00 на 10,00 КМ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, таксе)
04-63 Овјера потписа изван службених просторија
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Смањење општинске
административне таксе за овјеру уговора (тачка д)) са 10,00, на 5,00 КМ
04-64 Поништење дуплих и ненадлежно извршених уписа у матичне књиге
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Подаци о првом/ненадлежном упису,
Подаци о другом упису
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Личну карту“ (на увид умјесто ОК)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама за подносиоца захтјева, чиме би се поступак поједноставио, како за
подносиоце захтјева, тако и за општинску управу (захтјев се тренутно подноси „писмено – у
слободној форми“)
04-65 Допуна података у матичним књигама
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Промјена форме за „Личну карту подносиоца“ (копија умјесто ОК)
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ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама за подносиоца захтјева, чиме би се поступак поједноставио, како за
подносиоце захтјева, тако и за општинску управу (захтјев се тренутно подноси „писмено – у
слободној форми“)
04-66 Овјера потписа, преписа и рукописа
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Смањење општинске административне
таксе за овјеру уговора (тачка д)) са 10,00, на 5,00 КМ
04-67 Накнадни упис у МКР уз констатацију држављанства
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на петнаест (15) дана (3
дана за преглед потпупности и оправданости захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (рок за рјешавање, таксе)
Одјељење за финансије (05)
05-1 Издавање увјерења из службене евиденције
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 8 на 2 дана
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
измјенама (документација, таксе)
Одјељење за просторно уређење и стамбено-ќомуналне послове (06)
06-1 Локацијски услови
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 5 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења подносиоца
захтјева, ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- „Копија катастарског плана“ и „Земљишно књижни уложак (ако за објекат није потребна
грађевинска дозвола) и “Посједовни лист“ се прибављају по службеној дужности на
основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
- Сагласности јавних предузећа прибављају по службеној дужности на основу Споразума о
унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између
општине Шамац и јавних преузећа, односно њихових пословних јединица на подручју
Општине (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те
сагласности, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената који се прилажу уз захтјев)
06-2 Грађевинска дозвола
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
- Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
- Смањење таксе за издавање одобрења за грађење:
а) за објекте чија је предрачунска вриједност до 50.000,00 КМ - 80,00 КМ (умјесто 100,00
КМ),
б) за објекте чија је предрачунска вриједност од 50.000,00 КМ до 100.000,00 KM - 150,00
КМ (умјесто 200,00 КМ), и
- в) за објекте чија је предрачунска вриједност преко 100.000,00 КМ, - 0,5%, али не више од
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5.000,00 КМ (умјесто „...не више од 7.500 КМ“)
ОПШТИНСКА НАКНАДА: Смањење просјечне коначне грађевинске цијене 1m² корисне
површине стамбеног и пословног простора - 550,00 КМ за стамбени простор и 680,00 (умјесто
700,00) КМ по м2 пословног простора
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења, ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- „Копија катастарског плана“, „З.К. Уложак“ и „Посједовни лист“ прибављају се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева
да плати одговарајућу таксу/накнаду за документ, само што га он сам не мора прилагати
уз захтјев)
- Сагласности јавних предузећа прибављају се по службеној дужности на основу Споразума
о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења
између општине Шамац и јавних преузећа (односно њихових пословних јединица на
подручју Општине/Града (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те сагласноти, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев) – а)
Електроенергетска сагласност (МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д.
Добој, Радна јединица Шамац); б) Сагласност ВиК (Комунално предузеће „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, накнаде, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената који се прилажу уз захтјев)
06-3 Употребна дозвола
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење таксе за доношење рјешења о одобрењу за употребу објекта:
б) за индивидуалне стамбено-пословне објекте, пословне и економске објекте до 400 m2 –са
100,00 КМ на 60,00 КМ
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења, ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- „Грађевинска дозвола“ се прибавља по службеној дужности ако је Одјелење посједује у
службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за овај документ)
- „Потврда о извршеном геодетском снимању објекта“ прибавља се по службеној дужности
на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз
захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, накнаде, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената који се прилажу уз захтјев)
06-4 Уклањање објекта
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана“, „Посједовни лист“ и „З.К. уложак“ се
прибављају по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам
не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз
захтјев)
06-5 Измјена/допуна локацијских услова
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 7 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Локацијски услови“ се прибављају по службеној дужности јер их
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издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна
такса/накнада за ове документе)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз
захтјев)
06-6 Измјена/допуна грађевинске дозволе
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОПШТИНСКА НАКНАДА: Смањење просјечне коначне грађевинске цијене 1m² корисне
површине стамбеног и пословног простора - 550,00 КМ за стамбени простор и 680,00 (умјесто
700,00) КМ по м2 пословног простора
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења, ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Грађевинска дозвола“, „Локацијски услови“ и „Измјене локацијских
услова“ се прибављају по службеној дужности ако их Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, накнаде, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената који се прилажу уз захтјев)
06-7 Измјена рјешења о употребној дозволи ( на основу члана 250. ЗУП)
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 25 дана (5 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- „Посједовни лист“ и „З.К. уложак“ се прибављају по службеној дужности на основу
Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
- „Грађевинска дозвола“ и „Употребна дозвола“ прибављају по службеној дужности ако их
ово исто Одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна
такса/накнада за ове документе)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз
захтјев)
06-8 Исправка грешке у рјешењу
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (3 дана за
преглед предмета)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
- Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
- Смањење општинске таксе са 10,00 на 5,00 КМ (ако се ради о грешци подносиоца)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе)
06-9 Легализација - рјешење о легалности објекта
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 15 дана (3 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења, ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана“, „Увјерење РУ о времену градње објекта“,
„Посједовни лист“ и „З.К. уложак“ се прибављају по службеној дужности на основу
Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за ове документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената који се прилажу уз захтјев)
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06-10 Накнадно издавање локацијских услова у поступку легализације
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 5 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- Елиминација „Изјаве власника сусједних земљишта и објеката“
- „Посједовни лист“,Копија катастарског плана“ и „Земљишно књижни уложак (ако за
објекат није потребна грађевинска дозвола)“ се прибављају по службеној дужности на
основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
- Сагласности јавних предузећа се прибављају по службеној дужности на основу Споразума
о унапређењу поступка издавања грађевинских и других дозвола из области грађења
између општине Шамац и јавних преузећа, односно њихових пословних јединица на
подручју Општине (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те сагласности, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената који се прилажу уз захтјев)
06-11 Накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења, ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана“, „З.К. Уложак“, „Геодетски снимак
ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта“ и „Посједовни лист“ се
прибављају по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за документ, само што га он сам не
мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (елиминација информација, елиминација/промјена форме докумената који се
прилажу уз захтјев)
06-12 Локацијски услови за огласне медије
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 5 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОПШТИНСКА НАКНАДА: Смањење Комуналне таксе на годишњем нивоу:
в) преко 4м2 (билборд) једнострано – 600,00 КМ (умјесто750 КМ), двострано – 800,00 КМ
(умјесто 1.500 КМ);
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења, ЈМБГ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, накнаде, елиминација информација)
06-13 Адаптација - промјена намјене објекта
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења, ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Грађевинска дозвола“ и „Локацијски услови“ се прибављају по
службеној дужности јер их издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената)
06-14 Исколчење објекта
ВРИЈЕМЕ/РОК:
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Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (2 дана за преглед потпуности
захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Датум и мјесто рођења, ЈМБГ
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Грађевинска дозвола“, „Локацијски услови“ и „Записник о увиђају на
лицу мјеста“ се прибављају по службеној дужности ако их ово исто Одјелење посједује у
службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација информација, елиминација/промјена форме
докумената)
06-15 Утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе за приређивање музичког програма
уживо
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 2 дана
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Рјешење којим је дато одобрење за рад угоститељског објекта“ се
прибавља по службеној дужности ако га Одјелење за привреду посједује у својој
евиденцији/архиви
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација/промјена форме докумената)
06-17 Еколошка дозвола
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- „Локацијски услови“ се прибављају по службеној дужности ако их ово исто Одјелење
посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за овај
документ)
- „Посједовни лист“, „ЗК уложак (доказ о власништву)“ и „Копија катастарског плана“ се
прибављају по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он
сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (таксе, елиминација/промјена форме докумената)
06-18 Одобрење за кориштење општинских путева теретним возилима којa премашују
дозвољену масу
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-19 Заузимање јавне површине
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОПШТИНСКА НАКНАДА: Смањење накнаде за закуп јавних површина:
за постављање столова (башти) испред угоститељских објеката, у периоду од 1.5. до 30.9., по
1m2:
a1. Улице Мајке Јевросиме и Краља Александра I Карађорђевића:
•
отвореног типа…………………………………………….3,00КМ
•
затвореног типа……………………………………………3,00КМ (Умјесто 4,00 КМ)
a2. Остале улице у насељеном мјесту Шамац:
•
отвореног типа…………………………………………….2,00КМ
•
затвореног типа……………………………………………2,00КМ (Умјесто 3,00 КМ)
НАПОМЕНА уз тачку а):
Комунална такса за коришћење јавне површине за постављање столова (башти)
отвореног типа, у периоду од 1. октобра текуће године до 30. априла наредне године, плаћа се
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50% од наведеног износа
За привремено постављање монтажних објеката:
•
гараже.…………………………………………0,50 КМ
•
киосци……………………………………………2,00 КМ (Умјесто 5,00 КМ)
СПАЈАЊЕ ПОСТУПАКА: Поступци 06-19 Заузимање јавне површине и 06-34 Заузимање
јавне површине за постављање гараже се спајају у јединствен поступак под називом
„Заузимање јавне површине“
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, спајање поступака)
06-20 Престанак кориштења јавне површине
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
• Смањење таксе за рјешење са 10,00 на 5,00 КМ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-21 Ослобађање од плаћања таксе на истакнуту фирму
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 5 дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-22 Захтјев за привремену обуставу саобраћаја
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 5 дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-23 Регистрација заједнице етажних власника
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Смањење општинске административне
таксе за рјешење о упису оснивања заједница етажних власника у регистар са 50,00 на 30,00
КМ
06-24 Промјена лица овлаштеног за заступање ЗЕВ/упис статусне промјене/упис престанка
заједнице
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
• Смањење општинске административне таксе за рјешење о упису статусне промјене са
25,00 на 20,00 КМ
• Смањење општинске административне таксе за рјешење о упису промјене лица
овлаштених за заступање са 10,00 на 5,00 КМ
06-25 Прикључење јавне расвјете на приватно бројило
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 7 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе)
06-26 Постављање рекламе или рекламног натписа
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ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 7 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе)
06-27 Измјена статуса непокретности
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана“, „Посједовни лист“ и „З.К. уложак“ се
прибављају по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам
не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-28 Увјерењa из службене евиденције
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 8 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана“и „Посједовни лист“ се прибављају по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да
плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз
захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација/промјена форме докумената)
06-29 Утврђивање кућног броја
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 8 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Доказ о идентификацији објекта (копија катастарског плана са
уцртаним објектом)“ се прибавља по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП
(остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе,
само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација/промјена форме докумената)
06-30 Прикључење на нн мрежу
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- „Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом“ прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз
захтјев)
- „Грађевинска дозвола или доказ о покренутом поступку издавања дозволе (само ако се
ради о објекту за који се тражи грађевинска дозвола)“ прибавља се по службеној дужности
јер је издаје ово исто Одјелење и посједује у својој евиденцији/архиви
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-32 Контрола откупне цијене стана
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 7 дана (2 дана за
преглед потпуности захтјева)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-35 Закуп столова на зеленој пијаци
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (2 дана за

21

Страна 22 - Уторак, 24. октобар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ОПШТИНСКА НАКНАДА: Смањење комуналне таксе у следећим износима:
е1)
за јавну површину на којој су постављени столови
коришћење једног стола:
•
годишње………………………………………….180 КМ (Умјесто 200,00 КМ)
•
мјесечно……………………………………………20 КМ (Умјесто 25,00 КМ)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе)
06-36 Ослобађања од обавеза плаћања комуналне таксе за заузимање јавне површине
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 3 дана
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Увјерење о статусу РВИ или ППБ“ се прибавља по службеној дужности
ако га издаје општинско одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се
посебна такса/накнада за ове документе)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-37 Измјена правоснажног рјешења
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 3 дана
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: Рјешење чија се измјена захтијева“ прибавља се по службеној дужности
ако га ово одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна
такса/накнада за ове документе)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, документација)
06-38 Понуда за продају властите непокретности општини Шамац
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом“, „З.К.
Уложак“ и „Посједовни лист“ се прибављају по службеној дужности на основу Споразума са
РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за
документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-39 Куповина непокретности у својини општине
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом“, „З.К.
Уложак“ и „Посједовни лист“ се прибављају по службеној дужности на основу Споразума са
РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за
документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца захтјева са свим
релевантним информацијама (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
06-40 Увјерење о могућности цијепања - обједињавања земљишта
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 8 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана“ и „Посједовни лист“ прибављају се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да
плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз
захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација/промјена форме докумената)
06-41 Извод из планске документације
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 8 на пет (5) дана (1 дан за
преглед потпуности захтјева)
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ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА: Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
ДОКУМЕНТАЦИЈА: „Копија катастарског плана“ се прибавља по службеној дужности на
основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за тај документ, само што га он сам не мора прилагати уз захтјев)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок, таксе, елиминација/промјена форме докумената)
Служба за друштвене дјелатности (09)
09-1 Остваривање права на новчану накнаду за подстицај наталитету
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 5 дана (1 дан за
преглед потпуности и основаности захтјева)
ИНФОРМАЦИЈЕ: Елиминација следећих информација: Назив одликовања, Датум рођења
дјетета, Мјесто рођења дјетета, Име и презиме оба родитеља, Мјесто пребивалишта родитеља
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок за рјешавање, елиминација информација)
09-2 Одобравање средстава за вантјелесну оплодњу
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 15 на 5 дана (1 дан за
преглед потпуности и основаности захтјева)
ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Промјена форме за следеће документе:
- „Доказ надлежне канцеларије Фонда здравственог осигурања РС о признавању права на
двије процедуре асистиране репродукције“ – копија умјесто овјерене копије
- „Потврда о мјесту пребивалишта подносиоца захтјева“ – копија умјесто овјерене копије
- „Медицински налази и документација“ – копија умјесто овјерене копије
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок за рјешавање, елиминација/промјена форме докумената који се прилажу уз
захтјев)
09-3 Пријава на конкурс за додјелу студентске стипендије
//
09-4 Увјерењe о статусу стипендисте
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 8 на 3 дана
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог, типизираног обрасца и за овај
поступак, што олакшава прикупљање потребних информација за одлучивање и обраду
захтјева (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
09-5 Суфинансирање активности институција/организација у области културе
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на петнаест (15) дана (3
дана за преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог, типизираног обрасца и за овај
поступак, што олакшава прикупљање потребних информација за одлучивање и обраду
захтјева (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
09-6 Суфинансирање активности институција/организација у области образовања
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на петнаест (15) дана (3
дана за преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог, типизираног обрасца и за овај
поступак, што олакшава прикупљање потребних информација за одлучивање и обраду
захтјева (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
09-7 Суфинансирање активности клубова у области спорта
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на петнаест (15) дана (3
дана за преглед предмета)
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ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог, типизираног обрасца и за овај
поступак, што олакшава прикупљање потребних информација за одлучивање и обраду
захтјева (тренутно се захтјев подноси „писмено – у слободној форми“)
09-8 Суфинансирање активности удружења грађана/НВО
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на петнаест (15) дана (3
дана за преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена општинског обрасца у складу с усвојеним
препорукама (рок за рјешавање)
09-9 Додјела једнократне новчане помоћи
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева са 30 на 10 дана (3 дана за
преглед предмета)
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Измјена постојећег општинског обрасца у складу с
усвојеним измјенама (скраћење рока за рјешавање)
Одсјек за инспекције (10)
10-1 Уништавање робе с истеклим роком трајања
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 10 дана (3 дана за
преглед потпуности и оправданости захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
- Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
- Смањење таксе за присуство санитарног инспектора уништењу робе са истеклим роком
трајања са 30,00 на 25,00 КМ
ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА: Увођење новог обрасца са свим релевантним
информацијама за подносиоца захтјева, чиме би се поступак поједноставио, како за
подносиоце захтјева, тако и за општинску управу (тренутно се захтјев подноси „писмено – у
слободној форми“)
10-2 Ексхумација и превоз умрлог лица
ВРИЈЕМЕ/РОК: Скраћење рока за рјешавање потпуног захтјева сa 30 на 7 дана (2 дана за
преглед потпуности и оправданости захтјева)
ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА:
- Укидање таксе на захтјев (2,00 КМ)
Смањење таксе за ископ и пренос посмртних остатака са једне локације на другу са 30,00 на
20,00 КМ
10-3 Пријава почетка извођења радова - пријава градилишта
//
Број: 01-022- 330 /2017
Датум, 09.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

391.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17),
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПОСТУПАЊА
ПО ЗАХТЈЕВИМА СТРАНАКА
Члан 1.
Овом Одлуком, ради унапређења услова пословања који су директно повезани са регулаторним
поступцима и рационализацијом прописа на општинском нивоу, уређују се критеријуми за одређивање
рационалних и оптималних рокова за обраду и рјешавање предмета у службама општине Шамац,
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одговорност запослених који непосредно проводе одређени административни поступак као и друге мјере
које побољшавају провођење администартивних поступака по захтјевима странака.
Члан 2.
Рокови везани за обраду и рјешавање предмета у општинским одјељењима/службама утврђују се на
начин да се, у оквиру законом или другим прописом предвиђеном року за рјешавање, процјењује
оптимални краћи рок (тамо гдје је могуће) за рјешавање, имајући у виду број запослених општинских
службеника који конкретно раде у том поступку, сложеност поступка и фреквенцију захтјева.
Члан 3.
Запослени у надлежном општинском одјељењу/служби дужни су да се придржавају рокова везаних за
обраду и рјешавање предмета, утврђених посебним општим актом који доноси Начелник општине.
Члан 4.
Запослени у општинским одјељењима/службама који при обради и рјешавању предмета не поступе у
складу са предвиђеним роковима у односу на конкретни административни поступак, дужни су да
писмено образложе разлог због кога је дошло до прекорачења рока и да образложење одмах доставе
начелнику одјељења/службе односно руководиоцу основне организационе јединице у којој раде, преко
непосредног руководиоца, ако начелник одјељења/службе или руководилац основне организационе
јединице у којој раде није непосредни руководилац.
Оправданост прекорачења рока оцјењује начелник одјељења/службе односно руководилац основне
организационе јединице у којој запослени раде.
Неоправдано прекорачење рокова за обраду и рјешавање предмета, представља повреду радне дужности,
у складу са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у градској, односно
општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 11/17).
Члан 5.
У циљу бржег и економичнијег провођења административног поступка у општинским службама, за
поступке који се могу покренути само на основу писменог захтјева странке, припремају се посебни
обрасци захтјева.
Облик, садржај, начин израде и дистрибуције образаца из претходног става овог члана утврђују се
посебним општим актом који доноси Начелник општине.
Члан 6.
Странка је дужна, у складу са прописима, да уз захтјев доставља потребну документацију, само у обиму
који је нужан за правилно рјешавање захтјева. Форма документације (оригинал, оригинал на увид,
овјерена копија, копија) коју странка прилаже мора бити у форми прописаној законом или другим
прописом вишег ранга.
У случајевима када форма у којој странка прилаже документ није прописана, форма се одређује с обзиром
на значај документа за одлучивање по захтјеву, расположивост друге документације, увијек водећи
рачуна да странка не буде непотребно оптерећена прибављањем документације у форми која није нужна
за одлучивање по захтјеву.
Списак документације и форма докумената који се прилажу у појединим административним поступцима
утврђује се регистром административних поступака који одобрава Начелник општине.
Члан 7.
У поступку по захтјеву странке, странка је дужна да даје податке и информације који су нужни за
рјешавање по захтјеву.
Странка не може бити обавезана на доставу података и информација које су заштићене посебним
прописом којим се уређује тајност личних података и информација, односно на доставу непотребних
података и информација (подаци и информације који нису важни за рјешавање по конкретном захтјеву).
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Списак података и информација које је странка дужна дати у поступку рјешавања по захтјеву утврђују се
регистром административних поступака који одобрава Начелник општине.
Члан 8.
Странка није дужна да доставља документацију, информације и податке којима располажу општинске
службе.
Подаци и документација из става 1. овог члана прибављају се по службеној дужности.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-331/2017
Датум, 09.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

392.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и
Уговора о савјетовању закљученим дана 21.12.2016. године између Општине Шамац и Групације Свјетске
Банке („International Finance Corporation-IFC“), Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
o успостављању Регистра административних поступака Општине Шамац
Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком успоставља се Регистар административних поступака Општине Шамац (у даљем тексту:
Регистар), одређују рокови и носиоци активности за његову успоставу, основна начела Регистра,
оснивање и успостављање тијела Општине надлежних за вођење регистарских поступака, те друга питања
од значаја за вођење и одржавање Регистра.
Основни појмови
Члан 2.
(1) Регистар представља потпуну и свеобухватну евиденцију административних поступака и централну
базу свих података од значаја за покретање и вођење административних поступака пред одјељењима
и службама општине Шамац.
(2) Регистар се води у писаном и електронском облику и биће објављен на званичној интернет страници
општине Шамац http://www.opstinasamac.org
Члан 3.
(1) Административни поступак, у смислу ове одлуке, представља поступак рјешавања предмета, од
момента покретања поступка од стране појединаца и правних лица до момента одлучивања односно
одговора надлежне општинске организационе јединице, а у циљу спровођења прописа.
(2) Елементи административног поступка обухватају све потребне информације, документацију, рокове
и обрасце којим се странка обраћа општинским одјељењима и службама приликом покретања
административних поступака, као и друге податке од значаја за вођење административних поступака.
(3) Појам административног поступка подразумијева и процедуре пријављивања за издавање лиценце,
дозволе, одобрења, рјешења, ауторизације, овлаштења, цертификације, обавјештења, статистичко
истраживање и сл.
Носиоци активности и рокови
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Члан 4.
(1) Успостављање електронског Регистра административних поступака општине Шамац извршиће
надлежна општинска одјељења и службе, преузимањем података из Одлуке о усвајању препорука за
поједностављење административних поступака број 01-022-330/2017 од 09.10.2017. године и Одлука
о рационализацији поступања по захтјевима странака општине Шамац број 01-022-331/2017 од
10.10.2017. године.
(2) Рок за израду/успоставу Регистра је најкасније до 31.10.2017. године, а рок за почетак рада Регистра
је најкасније до 15.11.2017. године.
Обавезност у примјени
Члан 5.
(1) Општинска одјељења и службе ће, сходно појмовном одређењу из члана 2. ове одлуке, проводити
искључиво административне поступке који су регистровани на начин прописан овом одлуком и
прописима који се доносе на основу ове одлуке.
(2) Прије почетка провођења нових административних поступака, односно појединих елемената
регистрованих поступака, општинска одјељења и службе су дужне извршити регистрацију поступака
у складу са овом одлуком и прописима којима ће се детаљније уредити питања регистрације, брисања
односно уписа промјене података од значаја за вођење админстративних поступака.
(3) Регистар се успоставља и води на начин који обезбјеђује правну сигурност, законитост, тачност,
јавност, благовременост, прегледност, једноставност и једнообразност уз поштовање принципа
сарадње са пословним сектором и цивилним друштвом ради остварења и заштите њихових права и
интереса.
Надлежност за вођење и одржавање Регистра

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Члан 6.
Вођење и одржавање регистра је у надлежности Регулаторног тијела општине Шамац (у даљем
тексту: Регулаторно тијело).
Регулаторно тијело је одговорно за вођење евиденција Регистра, провођење регистарских поступака и
доношење одлука о промјенама у Регистру, те одржавање и заштиту базе података.
Регулаторно тијело обавља стручне, административне, техничке и друге послове у складу са овом
одлуком и прописима којима ће се детаљније уредити питања од значаја за вођење и одржавање
Регистра.
Регулаторно тијело је посебно одговорно за законитост, тачност, ажурност и доступност свих
података у Регистру.
Члан 7.
Регулаторно тијело чине предсједавајући и три (3) члана које именује начелник општине Шамац.
Регулаторно тијело има два (2) повремена/придружена члана, представнике пословног сектора и
цивилног друштва, који су чланови одговарајућих организација које дјелују на подручју општине
Шамац.
Придружени чланови учествују у раду Регулаторног тијела и имају консултативну улогу приликом
вођења регистарског поступка.
Члан 8.
Општинска одјељења и службе су одговорне за благовремено и тачно обавјештавање Регулаторног
тијела о измјенама прописа који утичу на увођење нових, измјене или брисање постојећих
административних поступака из своје надлежности.
Регулаторно тијело је обавезно, приликом доношења одлука о увођењу нових, брисању постојећих
или измјени података од значаја за вођење административних поступака, предузети одговарајуће
активности у циљу заштите интереса пословних субјеката и грађана на подручју општине Шамац.
Регулаторно тијело ће за потребе имплементације одредаба претходног става, учествовати у
поступцима израде нацрта/приједлога општинских прописа којим се уводе административни
поступци, нарочито са аспекта процјене утицаја прописа на повољност пословања, економске и друге
интересе грађана.
Регулаторно тијело ће прије доношења одлуке у регистарском поступку, обавезно консултовати
представнике пословног сектора и цивилног друштва на које се предметни поступак односи.
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Члан 9.
Ради стварања одрживог система регистровања, обезбиједиће се континуирана кадровска, техничка,
финансијска и друга подршка на нивоу Општине те ће се донијети, измијенити и/или допунити сви
потребни општински акти неопходни за рад Регистра административних поступака.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 10.
Општинске акте којима ће се ближе уредити начела Регистра, поступак регистрације и брисања
административних поступака, уписа промјена података од значаја за вођење административних
поступака, надлежност субјеката у регистарским поступцима, као и друга питања од значаја за вођење и
одржавање Регистра, регулисат ће се посебним Правилником.
Члан 11.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-334/2017
Датум, 10.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

393.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и
Уговора о савјетовању закљученим дана 21.12.2016. године између Општине Шамац и Групације Свјетске
Банке („International Finance Corporation-IFC“), Начелник општине д о н о с и
ПРАВИЛНИК
o вођењу и одржавању Регистра административних поступака
Уводне одредбе
Члан 1.
Oвим правилником ближе се уређују начела Регистра, поступак регистрације и брисања
административних поступака, упис промјена података од значаја за вођење административних поступака,
надлежност субјеката у регистарском поступку, као и друга питања од значаја за вођење и одржавање
Регистра административних поступака општине Шамац (у даљем тексту: Регистар).
Појмовна одређења
Члан 2.
(1) Регистар представља потпуну и свеобухватну евиденцију административних поступака и централну
базу свих података од значаја за покретање и вођење административних поступака пред одјелењима
и службама општине Шамац.
(2) Регистар се води у материјалном (Збирка исправа) и електронском облику и биће објављен на
званичној интернет страници општине Шамац http://www.opstinasamac.org
Члан 3.
(1) Административни поступак, у смислу овог правилника, представља поступак рјешавања предмета, од
момента покретања поступка од стране појединаца и правних лица до момента одлучивања, односно
одговора надлежне општинске организационе јединице, у циљу провођења прописа.
(2) Елементи административног поступка обухватају све потребне информације, документацију, рокове
и обрасце којим се странка обраћа општинским одјељењима и службама, приликом покретања
административног поступка, као и друге податке од значаја за вођење административних поступака.
(3) Појам административног поступка подразумијева и процедуре пријављивања за издавање лиценце,
дозволе, сагласности, одобрења, рјешења, ауторизације, овлаштења, цертификације, обавјештења,
статистичко истраживање и сл.
Начела Регистра
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Члан 4.
Регистар административних поступака се успоставља и води на начин који обезбјеђује примјену
сљедећих начела:
а) Законитост – општинска одјељења и службе проводе искључиво поступке засноване на закону,
Одлуци Начелника општине Шамац о усвајању препорука за поједностављење административних
поступака, број 01-022-330/2017 од 09.10.2017. године те другим прописима и општим актима
донесеним на основу законом утврђених јавних овлашћења.
б) Обавезност – општинска одјељења и службе имају обавезу, прије почетка провођења
административног поступка, односно појединих елемената поступка, регистровати поступке у
Регистру.
в) Правна сигурност – општинска одјељења и службе проводе искључиво регистроване
административне поступке у складу са подацима уписаним у Регистар.
г) Једнообразност – регистрација административних поступака утврђује се једнообразно.
д) Јавност и приступ подацима – свако може на једноставан начин и у сваком тренутку извршити
увид у податке Регистра приступом званичној интернет страници општине Шамац
http://www.opstinasamac.org. Општински органи су дужни омогућити приступ свим потребним
подацима, прописаним обрасцима, интернетској страници, те пружити друге обавијести, савјете и
стручну помоћ свим заинтересованим лицима.
ђ) Благовременост – све промјене које се односе на вођење административних поступака ће бити
уписане у Регистар, у роковима прописаним овим правилником.
е) Формалност – регистрацијски обрасци имају обавезну писану форму чији је садржај утврђен
овим правилником.
ж) Економичност – Регулаторно тијело је дужно старати се да се административни поступци
региструју у облику повољном за пословање и економске интересе грађана, односно да се
регистровани административни поступци проводе са што мање потрошених новчаних и
материјалних средстава, енергије и времена заинтересованих странака.
з) Сарадња са пословним субјектима и грађанима – приликом регистрације административних
поступака или његових елемената, као и приликом доношења прописа из надлежности општине
Шамац, општинска администрација ће претходно консултовати привредни сектор и грађане и
извршити процјену утицаја на повољност пословања, економске и друге интересе грађана.
Садржај Регистра
Члан 5.
Регистар садржи следеће податке о административним поступцима:
а) Регистрациони број административног поступка,
б) Назив административног поступка,
в) Назив општинске организационе јединице општине Шамац која проводи поступак и доноси
одлуку о административном поступку (у даљем тексту: надлежна служба),
г) Адресу, број телефона, електронску адресу и све друге податке погодне за добијање потребних
информација о административном поступку,
д) Дјелатност на коју се административни поступак односи,
ђ) Сврху административног поступка,
е) Правни основ административног поступка,
ж) Износ таксе која се плаћа приликом покретања или у току административног поступка,
з) Износ накнаде која се плаћа приликом покретања или у току административног поступка,
и) Обавезне податке које је потребно доставити приликом покретања административног поступка,
ј) Обавезну документацију коју треба доставити приликом покретања или у току
административног поступка,
к) Рок за преглед потпуности захтјева странке,
л) Рок за рјешавање потпуног захтјева странке,
љ) Прилог – образац којим се странка обраћа општинским одјељењима и службама приликом
покретања административног поступка (уколико образац није прописан вишим актом или се
захтјев подноси усмено).
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Регистарски поступак
Члан 6.
Регистарски поступак подразумијева:
а) Регистрацију административног поступка,
б) Упис промјене података од значаја за вођење административног поступка,
в) Брисање административног поступка.
Регистрација административног поступка
Члан 7.
(1) Регистрација административног поступка се врши у складу са Одлуком о успостављању Регистра
административних поступака и овим правилником.
(2) Општинско одјељење или служба која намјерава да региструје административни поступак из своје
надлежности, подноси пријаву за регистрацију административног поступка Регулаторном тијелу.
(3) Уколико је административни поступак уведен прописом Босне и Херцеговине или Републике Српске,
пријава за регистрацију административног поступка се подноси у року од три (3) дана од дана
објављивања прописа.
(4) Уколико се административни поступак планира увести општинским прописом, пријава за
регистрацију административног поступка се подноси у вријеме израде нацрта прописа.
(5) Уз пријаву за регистрацију административног поступка се предају сљедећи документи:
а) Копија прописа којим се уводи административни поступак, уколико је у питању пропис Босне
и Херцеговине или Републике Српске,
б) Нацрт прописа којим се планира увести административни поступак, уколико је у питању
општински пропис.
ц) Образац:
- образац прописан државним/ентитетским/ прописом или
- приједлог обрасца надлежне општинске службе.

1)

Члан 8.
Приликом одлучивања, Регулаторно тијело, у зависности од категорије прописа којим се
административни поступак уводи, разматра нарочито:
а) да ли је захтјев уредан,
б) да ли је у складу са позитивним прописима,
в) да ли је административни поступак чије се увођење предлаже заснован на пропису
приложеном уз захтјев,
г) да ли је административни поступак чије се увођење предлаже нужан,
д) да ли је административни поступак чије се увођење предлаже сврсисходан,
ђ) да ли је административни поступак, у облику у коме је предложен нужан за провођење
прописа,
е) да ли се сврха административног поступка може постићи на начин који је повољнији за
пословне субјекте и грађане,
ж) да ли се поједини елементи административног поступка могу унаприједити у складу са
начелима Регистра.

2)

У случају да је административни поступак дефинисан прописом Босне и Херецеговине или
Републике Српске, Регулаторно тијело неће разматрати пријаву према критеријума наведеним у
тачкама б), г) и д) претходног става.

3)

У случају да се административни поступак уводи прописом Босне и Херцеговине или Републике
Српске те да су тим прописом дефинисани поједини елементи административног поступка
(информације, документација, рокови и сл.), Регулаторно тијело ће размотрити могућности
допуштеног поједностављења/унапређења елемената административног поступка на нивоу општине
Шамац.
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Члан 9.
Регулаторно тијело ће у року осам (8) дана од дана подношења пријаве за регистрацију административног
поступка донијети одлуку којом се одобрава регистрација административног поступка или се налаже
исправка и/или допуна пријаве, или се пријава одбија:
а) Регулаторно тијело је у случају доношења одлуке којом се регистрација одобрава, дужно
извршити унос административног поступка у Регистар, у складу са чланом 4. овог правилника, у
року од једног (1) дана од дана објаве прописа у „Службеном гласнику општине Шамац“, односно
до дана ступања на снагу прописа вишег органа власти и о томе писмено обавијестити надлежну
општинску службу.
б) У случају доношења одлуке којом се налаже исправка и/или допуна пријаве, Регулаторно
тијело ће у року из става 1. овог члана надлежној служби доставити инструкцију у ком правцу је
потребно пријаву исправити или допунити и одредити рок у складу са прописом којим се
административни поступак уводи.
в) У случају одбијања пријаве за регистрацију административног поступка, Регулаторно тијело је
дужно надлежном општинском одјељењу или служби доставити образложење којим се наводе
разлози одбијања у складу са чланом 7. овог правилника.
Упис промјене података од значаја за вођење административног поступка
Члан 10.
(1) Општинско одјељење или служба која намјерава да изврши упис промјене података од значаја за
вођење административног поступка из своје надлежности, подноси пријаву Регулаторном тијелу.
(2) Одредбе овог правилника које се односе на регистрацију административног поступка на одговарајући
начин се примјењују и на поступак уписа промјене података од значаја за вођење административног
поступка.
Брисање административног поступка
Члан 11.
(1) Општинско одјељење или служба која намјерава да изврши брисање административног поступка из
своје надлежности, подноси пријаву Регулаторном тијелу.
(2) Одредбе овог правилника које се односе на регистрацију административног поступка на одговарајући
начин се примјењују и на поступак брисања административног поступка.
Начин одлучивања и рада Регулаторног тијела
Члан 12.
(1) За доношење одлуке из члана 8. овог правилника, неопходно је да у регистарском поступку учествују
најмање три (3) члана Регулаторног тијела.
(2) У случају да чланови Регулаторног тијела имају различите ставове, одлука се доноси гласањем –
простом већином.
(3) Уколико одлуку није могуће донијети простом већином или то налажу ванредне околности, одлуку
доноси предсједавајући Регулаторног тијела, водећи рачуна о ставовима повремених/придружених
чланова, односно представника пословног сектора и цивилног друштва.
Члан 13.
(1) Регулаторно тијело је прије доношења одлуке из члана 8. овог правилника дужно извршити
претходне консултације са представницима привредног сектора и цивилног друштва о потенцијалном
утицају административног поступка или његових елемената на повољност пословања, економске и
друге интересе грађана.
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(2) Регулаторно тијело ће у току регистарског поступка позвати заинтересоване представнике пословног
сектора и/или цивилног друштва да у својству придруженог члана, изнесу своје ставове и приједлоге
поводом административног поступка или његових елемената, чија се регистрација разматра.
Члан 14.
Регулаторно тијело се састаје најмање једанпут мјесечно ради праћења стања у Регистру и предузимања
мјера којим се осигурава континуирано и правилно функционисање Регистра.
Члан 15.
(1) Регулаторно тијело води Збирку исправа која садржи све поднешене пријаве са прилозима из члана 5.
овог правилника, одлуке Регулаторног тијела и писану евиденцију о извршеним промјенама у
Регистру.
(2) Регулаторно тијело је одговорно за тачност и усклађеност података у електронском и писаном
облику.
Члан 16.
(1) Општинска одјељења и службе имају обавезу проводити одлуке и извршавати налоге Регулаторног
тијела који се односе на вођење и одржавање Регистра.
(2) Регулаторно тијело је овлаштено вршити надзор над радом општинских одјељења или служби у циљу
осигурања имплементације одредаба овог правилника.
(3) Надлежна општинска одјељења и службе ће пружити сву потребну стручну и техничку подршку
Регулаторном тијелу за потребе вођења и одржавања Регистра.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 17.
Општинска одјељења и службе имају обавезу у року 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника
пријавити све административне поступке које проводе у оквиру своје надлежности, а који нису
регистровани у складу с одредбама Одлуке о успостављању Регистра административних поступака
општине Шамац.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-335/2017
Датум, 10.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

394.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16) и
члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17),
Начелник општине доноси
ПРАВИЛНИК
о рационализацији рада Oпштинске управе општине Шамац
Члан 1.
У складу с Одлуком о усвајању препорука за поједностављење административних поступака, број 01—
022-330/2017 од 09.10.2017. године, овим Правилником се ближе уређују правила поступања и начин рада
општинских служби, њихова међусобна сарадња, рокови за поступање, наплата административне таксе и
накнада, документација неопходна за обраду и рјешавање предмета, обрасци и друга питања од значаја за
провођење административних поступака у општинској управи општине Шамац која су представљена у
табеларном приказу (Прилог 1.) и чине саставни дио овог Правилника.
Члан 2.
Административни поступак, у смислу овог Правилника, представља поступак рјешавања предмета по
захтјеву странке од момента подношења захтјева од стране физичких и/или правних лица до момента
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одлучивања односно одговора надлежне општинске организационе јединице с циљем примјене и
провођења прописа.
Поред наведеног, административни поступак подразумијева и процедуре пријављивања за издавање
лиценце, дозволе, сагласности, одобрења, рјешења, ауторизације, овлаштења, цертификације,
обавјештења, статистичко истраживање и друге врсте одлука које доноси надлежна организациона
јединица општинске управе.
У ширем смислу, административни поступак чини процес који подразумијева следеће радње: подношење
захтјева од стране физичког/правног лица надлежној општинској служби; провођење процедуре по
поднешеном захтјеву; пријем одговора/налога надлежне општинске службе по преданом захтјеву ради
исправке или допуне захтјева; рјешавање захтјева странке и доношење одлуке по захтјеву странке.
Обавезе и сарадња општинских служби
Члан 3.
У провођењу административних поступака општинске службе су дужне поступати према таксативно
наведеним елементима административних поступака који се односе на таксе и накнаде, информације у
обрасцу захтјева, документацију потребну за појединачни административни поступак, рокове за преглед
потпуности захтјева и рокове за рјешавање потпуног и уредног захтјева те обрасце захтјева.
Уколико је Правилником одређено да документ за потребе поступка једног одјелења доставља друго
надлежно одјелење службеним путем, странка ће приликом прибављања документа код одјелења
надлежног за издавање документа као сврху издавања документа навести поступак у којем се захтијева
тражени документ.
Надлежно одјелење дужно је документ из претходног става доставити одјелењу надлежном за поступање
по захтјеву странке у административном поступку за који је потребан документ из претходног става.
Члан 4.
У провођењу административних поступака општинске службе су дужне по службеној дужности
прибављати податке, доказе и друге акте о којима службену евиденцију води или њима на други начин
располаже орган надлежан за вођење поступка, односно о којима евиденцију воде или с којом на други
начин располажу друге општинске службе. Општинске службе дужне су да међусобно сарађују и
размјењују информације у складу с начелима економичности и ефикасности.
Странка која је покренула, или се у њеном интересу води, административни поступак није дужна
достављати документацију из става 1. овог члана.
Члан 5.
Службеници надлежни за вођење поступака су овлаштени да прибављају податке, доказе и друга акта
потребна за рјешавање предмета од других службеника исте организационе јединице на најкраћи и
најефикаснији начин (усмено, телефонски, путем e-maila и сл.).
На исти начин, надлежни службеници су овлаштени, уколико то захтијевају околности поступка или
сматрају сврсисходним, да прибављају потребну документацију непосредно од службеника других
општинских служби, под условом да се на тај начин осигурава или унапређује ефикасност у рјешавању
конкретног предмета.
О прибављању података/докумената на начин из претходног става, надлежни службеник је дужан да
сачини службену забиљешку и уложи је у спис предмета. Достава листи и тражене документације врши се
у електронском или другом погодном облику.
Службеници општинских служби који су издали документ из своје евиденције за потребе вођења
поступака пред другом општинском службом воде посебну евиденцију о броју и врсти издатих
докумената.
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Рокови за поступање
Члан 6.
Након пријема поднеска непосредно од странке или достављања предмета у рад од стране овлаштеног
службеника писарнице (прво сигнирање), предмет се истог дана распоређује/додјељује службенику
надлежном за вођење поступка.
Службеник је дужан провјерити да ли поднесак садржи неки формални недостатак који спречава даље
поступање, или је поднесак неразумљив или непотпун те издати странци писмени позив за исправак
поднеска, у роковима наведеним у Прилогу 1. овог Правилника, који почињу тећи од дана пријема
поднеска у надлежној служби.
Позив садржи упозорење да ће се у случају непоступања по позиву сматрати да поднесак/захтјев није ни
поднесен и да ће се о томе донијети одговарајући закључак.
Члан 7.
Правилником се одређују двије врсте рокова: а) рок за преглед потпуности захтјева странке и б) рок за
рјешавање који тече од дана достављања потпуног захтјева надлежној организационој јединици.
Општинске службе дужне су благовремене, потпуне и захтјеве поднесене од стране овлаштеног лица (у
даљем тексту: уредне) рјешавати у роковима прописаним овим Правилником.
Рокови одређени за преглед потпуности поднеска/захтјева и рјешавање потпуних поднесака/захтјева за
појединачне административне поступке представљени су у табеларном приказу који се налази у Прилогу
1. овог Правилника и чини његов саставни дио.
Уколико се ради о нарочито сложеним предметима могуће је и продужење прописаног рока, уз обавезу
службеника којем је предмет додијељен у рад да о томе писмено обавијести непосредног руководиоца и
наведе разлоге продужења у року од 3 дана од дана прекорачења прописаног рока.
Члан 8.
Непосредни руководилац води писану евиденцију, разврстану по организационим јединицама, о
прекорачењу рокова за поступање и о томе обавјештава Начелника с циљем унапређења рада општинске
управе надлежне за вођење и рјешавање административних поступака.
Руководиоци организационих јединица тромјесечно достављају изводе из евиденције Кабинету
начелника, с посебним нагласком на податке о броју предмета, предмету управног поступка,
имену/називу странке, имену службеника коме је предмет додијељен у рад и броју дана прекорачења.
У случају неоправданог прекорачења рокова прописаних Правилником, покреће се поступак утврђивања
дисциплинске одговорности службеника у складу са важећим прописима.
Увођење типских образаца
Члан 9.
Ради експедитивности, једноставности, прегледности и једнообразности провођења административних
поступака, уводе се типски обрасци којим се странка обраћа општинским организационим јединицама
приликом покретања административних поступака.
Обрасци садрже:
1. назив административног поступка,
2. назив општинске управе, односно организационе јединице надлежне за вођење поступка, адресу
сједишта, број телефона и e-mail адресе,
3. основне податке о странци (име и презиме/назив правног лица, име родитеља /законског
заступника, ЈМБГ/ЈИБ, адресу пребивалишта/боравишта/сједишта, број личне карте, контакт
телефон),
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4. таксативно наведене прилоге/документе потребне за рјешавање предмета, форму докумената
(оригинал, оригинал на увид, фотокопија или овјерена фотокопија), назив институције надлежне
за издавање, начин прибављања (по службеној дужности, на основу споразума или странка),
5. рок за преглед потпуности поднеска/захтјева и рок за рјешавање (уредног) захтјева странке,
6. назив и висину таксе и/или накнаде, број рачуна, сврху дознаке, позив на број, врсту прихода и
друге податке потребне за уплату таксе, ако се не плаћа таксеном марком.
Увођење једношалтерског (“one window”) система за пријем, обраду и одлуку по захтјеву странке
Члан 10.
Општинска управа ће за административне поступке који се односе на привреду и грађење/уређење
простора обезбиједити тзв. “one window” (једношалтерски) систем за пријем, обраду и доношење одлуке
по захтјеву странака.
Систем подразумијева да захтјев којим се покреће административни поступак странка предаје на
пријемном шалтеру/писарници општине Шамац, а надлежно одјелење одлуку (рјешење/закључак) и друга
писмена која се односе на административни поступак странкама доставља путем поште, лично на
пријемном шалтеру/писарници или електронском поштом, уколико то странка захтијева.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 11.
У складу с чланом 3. овог Правилника, за службеника који је задужен за међусобну сарадњу општинских
служби именује се Славица Варадиновић.
Имена, презимена и e-mail адресе задужених службеника свих надлежних општинских одјелења ће бити
објављени у Е-регистру општине Шамац.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 01-022-339 /2017
Датум, 12.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Прилог 1.
КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА (01)
01-01 Продаја грађевинског земљишта путем лицитације
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Кауција коју плаћају подносиоци пријаве - 10% почетне цијене непокретности
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева - 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта (за физичка лица) – МУП РС – овјерена копија;
2. Извод из судског регистра (за правна лица) – АПИФ – овјерена копија;
3. Доказ о уплати кауције за учешће на лицитацији – Банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (очево име) презиме, односно назив правног лица; 2. Адреса подносиоца; 3.
Контакт телефон; 4. Ознака катастарске честице; 5. Ознака катастарске општине; 6. Површина у м2.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (03)
03-01 Регистрација предузетника и усклађивање са законом (СП 1 образац)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса рјешење за регистрацију предузетника – 25,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Увјерење из суда да не постоји забрана обављања дјелатности - Мјесно надлежни суд – оригинал/овјерена
копија;
2. Лична карта / Пасош (за страног држављанина) – МУП РС – овјерена копија;
3. Увјерење из Пореске управе да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза (не смије бити старије 8
дана) - Пореска управа – оригинал;

35

Страна 36 - Уторак, 24. октобар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме и име; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса становања; 5. Број личне
карте 6. Контакт телефон; 7. Пословно име; 8. Подаци о сједишту; 9. Начин обављања дјелатности; 10. Лични
подаци о предузетнику/пословођи и овлашћења; 11. Шифре дјелатности.
ОБРАЗАЦ: Образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
03-02 - Регистрација обављања припремних радњи за обављање предузетничке дјелатности
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса рјешење за регистрацију предузетника – 25,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Увјерење из суда да не постоји забрана обављања дјелатности - Мјесно надлежни суд – оригинал/овјерена
копија;
2. Лична карта / Пасош (за страног држављанина) – МУП РС – овјерена копија;
3. Увјерење из Пореске управе да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза (не смије бити старије 8
дана) - Пореска управа – оригинал;
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме; 2. ЈМБГ; 3. Број
личне карте; 4. Улица и број; 5. Општина; 6. Мјесто; 7. Телефон; 8. Стручна спрема; 9. Занимање; 10. Пол; 11.
Пословно име; 12. Шифра претежне дјелатности.
ОБРАЗАЦ: Образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
03-03 - Регистрација промјена насталих у току обављања предузетничке дјелатности (промјена
пословног имена, сједишта, предмета пословања, запосленог радника, и др. промјене)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за промјену података код предузетника – 25,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта / Пасош (за страног држављанина) – МУП РС – овјерена копија;
2. Рјешење о регистрацији предузетника или увјерење о обављању дјелатности, ако је сједиште на подручју
друге јединице локалне самоуправе - Општинска управа – копија;
3. Одговарајући доказ који представља основ за промјену података (промјена сједишта, промјена
класификације дјелатности и сл.), осим ако промјена података не зависи искључиво од воље предузетника
- Разне установе - оригинал/овјерена копија;
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме; 2. ЈМБГ; 3.
Број личне карте; 4. Улица и број; 5. Општина; 6. Мјесто; 7. Телефон; 8. Стручна спрема; 9. Занимање; 10.
Пол; 11. Идентификација предузетника: Пословно име; 12. ЈИБ; 13. Регистарски број; 14. Сврха промјене;
15. Начин обављања дјелатности; 16. Дјелатност предузетника.
ОБРАЗАЦ: Образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
03-04 - Регистрација привременог/трајног престанка пословања предузетника
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за рјешења о привременом или трајном престанку обављања самосталне
дјелатности физичка лица – 15,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта / Пасош (за страног држављанина) – МУП РС – овјерена копија;
2. Рјешење о регистрацији предузетника – Одјељење за привреду – прибавља се по службеној дужности ако
га Одј. за привреду има у својој архиви;
3. Ако се у привременом престанку ради о дужем периоду (дуже од 6. мјесеци током двије године) уз захтјев
се прилажу докази (породиљско одсуство, болест, стручно усавршавање и виша сила) - Разне надлежне
институције - оригинал/овјерена копија;
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме; 2. ЈМБГ; 3.
Број личне карте; 4. Улица и број; 5. Општина; 6. Мјесто; 7. Телефон; 8. Стручна спрема; 9. Занимање; 10.
Пол; 11. Идентификација предузетника: Пословно име; 12. ЈИБ; 13. Регистарски број; 14. Датум
привременог престанка; 15. Датум наставка/Разлози за трајни престанак обављања дјелатности.
ОБРАЗАЦ: Образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
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03-06 - Рјешење о окончању привременог престанка и поновном почетку обављања предузетничке
дјелатности
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за рјешења за која није прописана посебна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о регистрацији предузетника – Одјељење за привреду – прибавља се по службеној дужности ако
га Одј. за привреду има у својој архиви;
2. Рјешење о привременом престанку – Одјељење за привреду – прибавља се по службеној дужности ако га
Одј. за привреду има у својој архиви;
3. Лична карта – МУП РС – овјерена копија;
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме; 2. ЈМБГ; 3.
Број личне карте; 4. Улица и број; 5. Општина; 6. Мјесто; 7. Телефон; 8. Стручна спрема; 9. Занимање; 10.
Пол; 11. Пословно име; 12. Подаци о сједишту; 13. Датум наставка обављања дјелатности.
ОБРАЗАЦ: Образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
03-07 - Рјешење о окончању привременог престанка и наставку рада предузетника
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 25,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о регистрацији предузетника – Одјељење за привреду – прибавља се по службеној дужности ако
га Одј. за привреду има у својој архиви;
2. Рјешење о привременом престанку – Одјељење за привреду – прибавља се по службеној дужности ако га
Одј. за привреду има у својој архиви;
3. Лична карта – МУП РС – овјерена копија;
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме; 2. ЈМБГ; 3. Број
личне карте; 4. Улица и број; 5. Општина; 6. Мјесто; 7. Телефон; 8. Стручна спрема; 9. Занимање; 10. Пол; 11.
Пословно име; 12. Подаци о сједишту; 13. Датум наставка обављања дјелатности.
ОБРАЗАЦ: Образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника
03-08 - Рјешење о обављању превоза за властите потребе / Измјена рјешења
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење којим се одобрава превоз за властите
потребе – 30,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
Документација: 1. (за издавање рјешења)
а) Лична карта – копија
б) Возачка дозвола – копија
в) Доказ о власништву возила (купопродајни уговор или саобраћајна дозвола) – оригинал / овј копија
г) Доказ о регистрованој дјелатности или доказ о упису носиоца пољопривредног газдинства (АПИФ) оригинал / овј копија
д) Увјерење да није изречена мјера забране обављања превоза за властите потребе
ђ) Потврда и протокол о исправности и опремељености возила – оригинал
е) Доказ о уплати општинске административне таксе – оригинал
2. (за измјену рјешења)
а) Рјешење које се мијења - копија
б) Доказ због чега се врши промјена (Потврда и протокол са техничког прегледа, ако је у питању промјена
моторног возила) - оригинал / овј копија
в) Лична карта – копија
г) Доказ о регистрованој дјелатности или доказ о упису носиоца пољопривредног газдинства (АПИФ) - копија
д) Доказ о уплати општинске административне таксе -оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Адреса становања; 3. Контакт телефон; 4.
Основ за подношење захтјева (предузетничка или пољопривредна дјелатност); 5. Разлог измјене рјешења.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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03-11 - Издавање лиценце Д – такси превоз (лиценца превозника)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за издавање лиценце за превозника - такси
превоз, лиценца Д – 60,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ о регистрованој дјелатности – Општина/ Надлежни Суд – копија;
2. Потврда и протокол о исправности и опремљености возила – Станица за технички преглед – оригинал;
3. Потврда о регистрацији возила - МУП РС - овјерена копија;
4. Доказ о власништву возила (купопродајни уговор, уговор о лизингу) – Надлежни орган – овјерена копија;
5. Доказ о пријави запослених возача, који испуњавају услове из члана 8. Закона о превозу у друмском
саобраћају - Пореска управа – оригинал;
6. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) и презиме / Назив правног лица; 2. Датум и мјесто рођења
(за физичка лица); 3. ЈМБГ / ЈИБ; 4. Број и мјесто издавања личне карте; 5. Основач правног лица; 6. Адреса
становања / сједиште; 7. Контакт телефон; 8. Марка возила; 9. Тип возила; 10. Регистарска ознака.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-12 - Лиценца за возило којим се врши такси превоз
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за издавање лиценце за такси возило – 10,00 КМ.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета).
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ о власништву возила, а за возила која се користе по уговору о лизинга и његову копију - Надлежни
орган – овјерена копија;
2. Потврда о исправности и опремљености возила (не може бити старија од 30 дана) - Станица за технички
преглед – оригинал/овјерена копија;
3. Записник о извршеном техничком прегледу возила - Станица за технички преглед – оригинал;
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) и презиме; 2. Датум, мјесто и општина рођења; 3. ЈМБГ; 4.
Број Личне карте; 5. Адреса становања / сједиште; 6. Контакт телефон; 7. Врста возила; 8. Марка возила; 9.
Тип возила; 10. Регистарска ознака.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-15 - Легитимација за возача такси возила
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за издавање легитимације за возача моторног
возила – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Диплома о завршеном школовању (у складу са чланом 8. Закона о превозу у друмском саобраћају) Надлежна образовна институција – копија;
2. Возачка дозвола - МУП РС – копија;
3. Доказ о запослењу – Пореска управа – оригинал;
4. Фотографија – Подносилац захтјева – оригинал;
5. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) и презиме; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и
мјесто издавања личне картe; 5. Адреса становања /сједиште; 6. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-16 - Усклађивање и регистрација редова вожње
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Општинска административна такса за Рјешење о регистрацији реда вожње – 10,00 KM;
2. Такса за овјеру редова вожње по једној линији – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о упису у судски регистар (овјерена копија) или Рјешење о регистрацији предузетника (копија) Надлежни суд / Одј за привреду - овјерена копија/копија;
2. Лиценца превозника - Одјељење за привреду - копија;
3. Лиценца за возило - Одјељење за привреду - копија;
4. Усклађен ред вожње – Подносилац захтјева - оригинал;
5. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) и презиме; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и
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мјесто издавања личне картe; 5. Адреса становања /сједиште; 6. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-17 - Овјера цјеновника услуга за такси превоз
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за овјеру цјеновника услуга за превозника – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Цјеновник такси услуга – Подносилац захтјева - оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме / Назив превозника; 2. Пословно сједиште.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ.
03-19 - Исправка грешке у рјешењу
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за исправку грешке у рјешењу грешком
подносиоца – 5,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење које се исправља – Одјељење за привреду - копија;
2. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и
мјесто издавања личне карте; 5. Адреса становања; 6. Контакт телефон; 7. Разлог исправке.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-20 - Одобрење за дуже радно вријеме од прописаног у одређене дане / за одређене догађаје
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за рјешења за која није прописана посебна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о регистрацији – Одјељење за привреду - прибавља се по службеној дужности, ако га издаје ово
Одјелење и посједује у својој архиви / евиденцији;
2. Лична карта - МУП РС – копија;
3. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал;
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Пребивалиште и адреса становања; 3. Контакт
телефон; 4. Пословно име и сједиште; 5. Разлог подношења захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-21 - Одобрење за рад у продуженом радном времену (од 1 до 6 мјесеци)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за рјешење за пригодно радно вријеме – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о регистрацији – Одјељење за привреду – прибавља се по службеној дужности, ако га издаје ово
Одјелење и посједује у својој архиви / евиденцији;
2. Лична карта – МУП РС – копија;
3. Препорука туристичке организације – Туристичка организација – оригинал;
4. Доказ да угоститељ није правоснажно кажњаван – Надлежни суд – оригинал;
5. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Пребивалиште и адреса становања; 3. Контакт
телефон; 4. Назив и адреса објекта; 5. Период продуженог радног времена; 6. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-22 - Увјерење о чињеницама о којима се води службена евиденција (чл. 159. ЗУП)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за увјерења из евиденције – 7,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 8 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Датум, мјесто и општина рођења; 3. ЈМБГ; 4.
Број личне карте; 5. Пребивалиште и адреса становања; 6. Контакт телефон; 7. Сврха и разлог издавања
увјерења.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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03-23 - Увјерење о чињеницама о којима се не води службена евиденција (чл. 160. ЗУП)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за увјерења о којима се не води службена евиденција – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Датум, мјесто и општина рођења; 3. ЈМБГ; 4.
Број личне карте; 5. Пребивалиште и адреса становања; 6. Контакт телефон; 7. Сврха и разлог издавања
увјерења.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-24 - Упис чамца у регистар и издавање пловидбене дозволе
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Накнада виших органа власти: Накнадa за коришћење објеката безбједности пловидбе: 1. За сваку
календарску годину наплаћују се следеће висине накнаде:
а) за чамце без моторног погона 50,00 KM,
б) за чамце са которним погоном 100,00 KM,
2. Корисници водених површина на којима нема уређених пловних путева и власници плутајућих објеката
који се користе за властите потребе, спорт и рекреацију плаћају накнаду од 50,00 KM.
2. Општинска административна такса за за упис чамаца у регистар, издавање пловидбене дозволе:
50,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ о власништву чамца (рачун, уговор или изјава са свједоцима) – Изјава овјерена од општинског
органа – оригинал;
2. Потврда о пребивалишту – МУП РС - оригинал;
3. Увјерење о способности чамца за пловидбу – Водопривредно предузеће - оригинал;
4. Свједоџба о баждарењу чамца - Водопривредно предузеће - оригинал;
5. Записник о баждарењу чамца - Водопривредно предузеће - оригинал;
6. Записник о извршеном основном прегледу чамца - Водопривредно предузеће - оригинал;
7. Доказ о уплати таксе и накнаде – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Датум, мјесто и општина рођења; 3. ЈМБГ; 4.
Број личне карте; 5. Пребивалиште и адреса становања; 6. Контакт телефон; 7. Подаци о чамцу - регистарска
ознака, датум регистрације, мјесто сидрења, димензије; 8. Намјена пловидбе.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и о означавању
чамаца регистарским ознакама (обрасци П 1 и П2).
03-25 - Продужење пловидбене дозволе
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Накнада виших органа власти: Накнадa за коришћење објеката безбједности пловидбе: 1. За сваку
календарску годину наплаћују се следеће висине накнаде:
а) за чамце без моторног погона 50,00 KM,
б) за чамце са которним погоном 100,00 KM,
2. Корисници водених површина на којима нема уређених пловних путева и власници плутајућих објеката
који се користе за властите потребе, спорт и рекреацију плаћају накнаду од 50,00 KM.
2. Општинска административна такса за рјешење: 10,00 КМ.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Пловидбена дозвола – Одјељење за привреду – оригинал;
2. Доказ о уплаћеној накнади за коришћење објеката безбједности пловидбе – Пошта, банка – оригинал;
3. Доказ о уплати општинске административне таксе - Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Датум, мјесто и општина рођења; 3. ЈМБГ; 4.
Број личне карте; 5. Пребивалиште и адреса становања; 6. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и о означавању
чамаца регистарским ознакама (обрасци П 1 и П2).
03-26 - Овјера књиге гостију / књиге утисака
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за овјеру књиге утисака за угоститеље – 10,00 КМ.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о регистрацији дјелатности – Одјељење за привреду, надлежни суд – прибавља се по службеној
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дужности, ако га издаје ово Одјелење и има у својој евиденцији;
2. Лична карта/Регистарски уложак друштва - МУП РС - овјерена копија;
3. Књига гостију / Књига утисака - Издавачка кућа – оригинал;
4. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Мјесто боравка (мјесто, улица и број); 3. ЈМБГ;
4. Број личне карте; 5. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-28 - Одређивање категорије објеката у приватном смјештају
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за рјешење о категоризацији угоститељских објеката за смјештај (собе) – 10,00
КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о регистрацији дјелатности - Одј за привреду / Надлежни суд – копија;
2. Лична карта – МУП РС – На увид;
3. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља / Назив правног лица; 2. Датум и мјесто рођења
(за физичко лице); 3. ЈМБГ/ЈИБ; 4. Лична карта (број и мјесто издавања); 5. Оснивач правног лица (име,
презиме, адреса); 6. Адреса становања (за физичко лице) / СЈЕДИШТЕ (за правно лице); 7. Контакт телефон;
8. Врста објекта / просторија за изнајмљивање; 9. Постојећа категорија објекта (уколико је објекат
категорисан); 10. Приједлог категорије која се тражи; 11. Смјештајни капацитет (број и врста сјештајних
јединица, број кревета, површина, уређеност и опремљеност објекта); 12. Пословно сједиште објекта за који
се тражи (мјесто,улица и број); 13. Година изградње или последње реконструкције објекта; 14. Назив објекта
за који се тражи категоризација (уколико га има).
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-29 - Постављање музичког уређаја - љетне баште-терасе (за пуштање музике из музичких уређаја
или извођења музичког програма уживо)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за рјешења за која није прописана посебна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о регистрацији дјелатности - Одј за привреду / Надлежни суд – копија;
2. Лична карта – МУП РС – На увид;
3. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Пребивалиште-адреса становања; 3. ЈМБГ; 4.
Број личне карте и мјесто издавања; 5. Контакт телефон; 6. Период за који се тражи постављање музичког
уређаја; 7. Назив угоститељског објекта; 8. Локација објекта.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-30 - Извођење музичког програма (у дане викенда и празника током љетног периода од 01.04. до
30.09. текуће године)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1. Административна такса за рјешења за која није прописана посебна такса – 10,00
КМ;
2. Комунална такса по дневном наступу и то:
• у угоститељским објектима површине до 150 m2……........…20,00 KM
• у угоститељским објектима површине веће од 150 m2………25,00 KM
• масовни скупови…………………..…..……………….………..50,00 KM
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о регистрацији дјелатности - Одј за привреду / Надлежни суд – копија;
2. Лична карта – МУП РС – На увид;
3. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал;
4. Доказ о плаћеној општинској комуналној такси – Пошта, банка – оригинал;
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Пребивалиште-адреса становања; 3. ЈМБГ; 4.
Број личне карте и мјесто издавања; 5. Контакт телефон; 6. Назив угоститељског објекта; 7. Локација објекта;
8. Датум извођења програма.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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03-31 - Пољопривредна сагласност за промјену намјене пољопривредног земљишта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Накнада виших органа власти: Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта –

2. Општинска административна такса за издавање пољопривредне сагласности – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Локацијски услови - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – прибавља
Одјелење по службеној дужности јер их издаје општинско Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за овај документ);
2. Урбанистичко-технички услови са стручним мишљењем - Лиценцирана пројектанска кућа – копија;
3. Препис посједовног листа - Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове – прибавља
Одјелење по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева
да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ);
4. Земљишнокњижни извадак - Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове – прибавља
Одјелење по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева
да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ);
5. Скица катастарског плана парцеле на којој се гради - Републичка управа за геодетске и имовинско правне
послове – прибавља Одјелење по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ);
6. Лична карта или овјерена пуномоћ – МУП РС/ЦИПС – копија;
7. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал;
8. Доказ о плаћеној утврђеној накнади за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно –
Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име / име одговорне особе у правном субјекту; 2. Назив правног субјекта; 3.
Јединствен матични број грађана/ЈИБ за правне субјекте; 4. Пребивалиште-адреса становања/адреса правног
субјекта; 5. Контакт телефон; 6. Број парцеле ( к.ч. број); 7. Култура земљишта; 8. Класа земљишта; 9.
Површина парцеле; 10. Број П.Л; 11. Катастарска општина; 12. Површина под објектом и површина за
редовну употребу објекта, укупно (површина грађевинске парцеле).
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03–32 - Остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: //
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана; Почетак рјешавања је по истеку рока за подношење
свих захтјева у календарској години.
ДОКУМЕНТИ:
1.
Лична карта или овјерена пуномоћ - МУП РС/ЦИПС – копија;
2.
Картица текућег/жиро рачуна – Банка – копија;
3.
Остала документација прописана чланом 5. до члана 17. Правилника, зависно од врсте новчаних
подстицаја – Разне надлежне институције и организације – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме/назив субјекта; 2. ЈМБГ/ЈИБ; 3. БПГ (број пољопривредног газдинства);
4. Мјесто становања/пословно сједиште; 5. Општина; 6. Пребивалиште-адреса становања/адреса правног
субјекта; 7. Контакт телефон; 8. Број жиро / текућег рачуна; 9. Назив банке код које је отворен рачун; 10.
Датум подношења захтјева; 11. Члан Правилника по којем се траже новчани подстицаји; 12. Врста подстицаја
за кога се траже подстицајна средства.
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ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и
села, Број: 01-022-209/16 од 05.08.2016. године.
03–33 - Водна сагласност
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за израду и издавање водопривредне сагласности
– 30,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Локацијски услови - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – копија;
2. Препис посједовног листа - Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове – прибавља
Одјелење по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца
захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ);
3. Земљишнокњижни извадак - Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове – прибавља
Одјелење по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца
захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ);
4. Скица катастарског плана парцеле на којој се гради - Републичка управа за геодетске и имовинско
правне послове – копија;
5. Пројектна документација (водоснабдјевање и канализација) – Овалаштена пројектанска кућа – копија;
6. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име оца и име/ име одговорне особе у правном субјекту; 2. Назив правног
субјекта; 3. Датум и мјесто рођења; 4. Јединствен матични број грађана/ЈИБ за правне субјекте; 5. Број и
мјесто издавања личне карте; 6. Пребивалиште-адреса становања/адреса правног субјекта; 7. Контакт
телефон; 8. Врста објекта за који се прибавља сагласност; 9. Број парцеле (к.ч. број); 10. Површина парцеле;
11. Број П.Л; 12. Катастарска општина.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-34 Водна дозвола
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за израду и издавање водопривредне дозволе –
40,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Грађевинска дозвола - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – копија;
2. Препис посједовног листа - Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове – прибавља
Одјелење по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца
захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ);
3. Земљишнокњижни извадак - Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове – прибавља
Одјелење по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца
захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за тај документ);
4. Скица катастарског плана парцеле на којој се гради - Републичка управа за геодетске и имовинско
правне послове – копија;
5. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име оца и име/ име одговорне особе у правном субјекту; 2. Назив правног
субјекта; 3. Датум и мјесто рођења; 4. Јединствен матични број грађана/ЈИБ за правне субјекте; 5. Број и
мјесто издавања личне карте; 6. Пребивалиште-адреса становања/адреса правног субјекта; 7. Контакт
телефон; 8. Врста објекта за који се прибавља сагласност; 9. Број парцеле (к.ч. број); 10. Површина парцеле;
11. Број П.Л; 12. Катастарска општина.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-36 Додјела подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за рјешења за која није прописана посебна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод о упису судски регистар или рјешење о регистрацији предузетника - Одјељење за
привреду/Надлежни суд – копија „Извода из судског регистра“, а „Рјешење о регистрацији
предузетника“ се прибавља по службеној дужности јер га издаје ово Одјелење и посједује у својој
евиденцији/архиви;
2. Обавјештење о разврставању по дјелатностима - за правна лица - АПИФ – оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење о измиреним обавезама по основу пореза и доприноса – Пореска управа – оригинал;
4. Биланс успјеха и биланс стања – Подносилац захтјева – копија;
5. Потврда о броју запослених радника - Пореска управа – оригинал;
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6. Доказ о незапослености - Завод за запошљавање – оригинал;
7. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Пословно име привредног друштва или предузетника; 2. Адреса пребивалишта /
Адреса сједишта; 3. Телефон; 4. Е-маил; 5. Основна дјелатност привредног друштва или предузетника; 6.
Планирани број новозапослених радника; 7. Стручна спрема планираних новозапослених радника; 8. Број
радника у претходне три године; 9. Контакт особа, Тел; 10. Овлашћено лице, Тел; 11. ЈИБ; 12. Трансакциони
рачун / Назив банке.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
03-37 - Одобрење за смјештај покретног пчелињака
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за рјешења за која није прописана посебна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Писмена сагласност власника, односно корисника земљишта на којем ће бити постављен пчелињак Одјељење за општу управу – оригинал/овјерена копија;
2. Увјерење овлашћене ветеринарске службе јединице локалне самоуправе из које пресељава пчелињак о
здравственом стању пчела које не може бити старије од три мјесеца - Овлаштена ветеринарска
служба – оригинал/овјерена копија;
3. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме / назив пчелара; 2. Јединствени идентификациони број пчелињака; 3.
Адреса; 4. Телефон; 5. Назив општине са које се пресељава пчелињак
; 6. Назив катастарске општине са
које се пресељава пчелињак; 7. Број пчелињих друштава, укупно; 8. Катастарска честица број са које се
пресељава пчелињак; 9. Назив општине на коју се ПРЕСЕЉАВА пчелињак; 10. Назив катастарске општине на
коју се ПРЕСЕЉАВА пчелињак; 11. Број пчелињих друштава / кошница које се ПРЕСЕЉАВАЈУ; 12. Број
катастарске честице на коју се ПРЕСЕЉАВА пчелињак; 13. ГИС x и координате локације на коју се
Пресељава пчелињак; 14. Планирано вријеме боравка пчела на траженој локацији; 15. Предвиђена релација,
тј. траса пута којом се намјерава превозити пчелињак; 16. Име и презиме пратиоца пчела; 17. Изјава да пчеле
у наведеном пчелињаку не садрже промјене карактеристичне за болест америчка куга пчелињег легла; 18.
Датум подношења захтјева и потпис пчелара.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о условима и начину превоза пчела, ''Службени гласник Републике
Српске'', бр. 24/13.
03-38 Закуп пољопривредног земљишта у својини РС на подручју Општине Шамац
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Накнада виших органа власти: Кауција за закуп пољопривредног земљишта (10 %
од цијене једногодишње закупнине земљишта) – 10 % од цијене једногодишње закупнине за предметно
пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и која за I класу износи 120 КМ/ха, за II класу 110
КМ/ха, за III класу 100 КМ/ха, за IV класу 90 КМ/ха, за V класу 80 КМ/ха и за VI, VII и VIII класу износи 60
КМ/ха (износи утврђени Одлуком о расписивању огласа за давање у закуп пољоп. земљишта, тачка V)
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта - МУП РС – копија;
2. Овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника) - Општинска организациона јединица
или нотар – оригинал/овјерена копија;
3. Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава – АПИФ – копија;
4. Доказ о уплати депозита (кауције) – Пошта, банка – оригинал;
5. Овјерена изјава (у Општини) носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне
производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације и
објеката, а за сточарску производњу и овјерена изјава о посједовању одговарајућег броја грла стоке Општинска организациона јединица или нотар – оригинал/овјерена копија;
6. За сточарску производњу: копије пасоша животиња, односно за стоку за коју се не издају пасоши
потврда од надлежне ветеринарске установе о проведеној здавственој контроли животиња из које се
може утврдити бројно стање стоке, а за живину фактуре о куповини - Надлежна ветеринарска станица
– оригинал/овјерена копија;
7. Диплома о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету –
Школа, факултет – копија;
8. Доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I
и II категорије - Општинска организациона јединица - оригинал/овјерена копија;
9. Копија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача
граничи са катастарском честицом односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је
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предмет разматрања - Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове оригинал/овјерена копија;
10. Лична карта одговорног лица – МУП РС – копија;
11. Овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника) - Општинска организациона јединица
или нотар – оригинал/овјерена копија;
12. Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава – АПИФ – копија;
13. Доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине - Пошта,
банка – оригинал;
14. Рјешење о упису у судски регистар правног лица, односно рјешење о регистрацији предузетника Окружни привредни суд/Одј за привреду - овјерена копија;
15. Изјава (овјерена у општини) привредног друштва, односно предузетника о бављењу одређеном
врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању
одговарајуће механизације и објеката, а за сточарску производњу и овјерена изјава о посједовању
одговарајућег броја грла стоке - Општинска организациона јединица или нотар – оригинал/овјерена
копија;
16. За сточарску производњу: копије пасоша животиња, односно за стоку за коју се не издају пасоши
потврду од надлежне ветеринарске установе о проведеној здавственој контроли зивотиња из које се
може утврдити бројно стање стоке, а за живину фактуре о куповини - Надлежна ветеринарска станица
- оригинал/овјерена копија;
17. Диплома о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету Школа, факултет – копија;
18. Доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I
и II категорије - Општинска организациона јединица - оригинал/овјерена копија;
19. Копија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача
граничи са катастарском честицом односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је
предмет разматрања - Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. ЈМБГ; 3. Адреса и мјесто пребивалишта; 4. Контакт телефон; 5.
РБПГ (регистарски број газдинства); 6. Број чланова домаћинства уписаних у Регистар газдинства; 7.
Пољопривредна дјелатност - основна /допунска; 8. Врста пољопривредне производње; 9. Степен образовања
и стручна спрема носиоца газдинства; 10. Подаци о механизацији; 11. Подаци о објектима који служе у сврху
пољопривредне производње; 12. Подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства; 13.
Подаци за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси писмена понуда.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и 45/16
03-39 Образац за годишње ажурирање евиденције пчелара и пчелињака
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: //
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ: //
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме / назив правног лица; 2. ЈМБГ/ЈИБ; 3. Телефон; 4. Е-mail; 5. Општина; 6.
Мјесто ; 7. Улица и кућни број; 8. Број поште; 9. Начин пчеларења; 10. Члан пчеларског удружења/задруге;
11. Број пчелињих друштава и тип кошница на дан пријаве; 12. Локације пчелињака (за покретне пчелињаке
навести локацију зимовника); 13. Датум испуњавања обрасца; 14. Потпис пчелара.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској,
''Службени гласник Републике Српске'', бр. 116/11.
03-40 Закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Кауција у износу од 10% од понуђене почетне цијене пољопривредног земљишта Износ зависи од понуђене почетне цијене за одређену класу земљишта, дефинисане Одлуком о давању у
закуп пољопривредног земљишта у својини Општине Шамац
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – Није прописано Одлуком нити Јавним огласом
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Доказ о уплати депозита (кауције) - Банка, пошта – оригинал;
3. Текући рачун – Банка – копија;
4. Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава – АПИФ – копија;
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5. Рјешење о регистрацији (за правна лица и предузетнике) - Надлежни суд или надлежно општинско
одјељење општинске управе – копија;
6. Овјерена писмена пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, а за правна лица овјерено овлашћење
за заступање правног лица - Општина, нотар – оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме или назив правног лица; 2. Мјесто; 3. ЈМБГ или ЈИБ; 4. Број личне
карте.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
Одјељење за општу управу (04)
04-01 - Утврђивање статуса и категорије борца
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (5 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из Матичне књиге рођених - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
2. Лична карта – МУП РС – копија;
3. Увјерење о дужини учешћа у рату - Служба борачко-инвалидске заштите – прибавља се по службеној
дужности јер га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији/архиви;
4. Мишљење борачке организације о дужини и условима ангажовања у ВРС односно МУП-у РС Општинска борачка организација – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Период ангажовања у оружаним снагама.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-02- Додјела једнократне новчане помоћи за трошкова превоза, лијечења ППБ, РВИ и демобилисаних
бораца / посјету гробу погинулог или умрлог борца
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Медицинска документација о лијечењу, налази, отпуснице из болнице (за трошкове превоза и лијечења) Здравствена установа, породични љекар или љекар специјалиста – копија;
2. Текући рачун – Банка - копија
3. Лична карта – МУП РС - копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, име оца и презиме; 2. Адреса (мјесто, улица и број); 3. Контакт телефон; 4.
Назнака статуса и категорије подносиоца захтјева; 5. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-04 - Накнада трошкова матурске екскурзије дјеце ППБ и РВИ од 1-4 категорије
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Списак дјеце основне или средње школе из категорије ППБ и РВИ за коју треба извршити уплату –
Основна или Средња школа – оригинал;
2. Текући рачун школе или агенције са којом је школа закључила уговор о извођењу матурске екскурзије Банка – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Назив школе која организује екскурзију; 2. Сједиште; 3. Контакт особа; 4. Контакт
телефон; 5. Образложење захтјева.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-05 - Једнократна новчана помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања – ППБ и РВИ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС– копија;
2. Текући рачун - Банка – копија;
3. Предмјер и предрачун потребног грађ. материјала - Одјељење за стамбено-комуналне послове - оригинал;
4. Доказ о власништву над некретнином коју треба адаптирати (Посједовни лист или Рјешење суда о
наслеђивању - РУГИПП или надлежни суд – овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. Адреса (мјесто, улица и број); 4. Контакт
телефон; 5. Назнака утврђеног статуса; 6. Образложење захтјева.
.
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ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-07 - Накнада трошкова сахране члана породице ППБ и РВИ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из матичне књиге умрлих - Одјељење за општу управу – овјерена копија;
2. Лична карта – МУП РС – копија;
3. Текући рачун подносиоца захтјева – Банка – копија;
4. Изјава подносиоца захтјева којом потврђује да је сносио трошкове сахране, овјерена код надлежног
општинског органа - Одјељење за општу управу – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. Адреса (мјесто, улица и број); 4. Контакт
телефон; 5. Име и презиме умрлог лица.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-09 - Увјерење из евиденције о признатом статусу или висини новчаних примања
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ДОКУМЕНТИ:
1. Увјерење о редовном школовању до навршених 26 година - Основна, Средња школа или факултет оригинал;
2. Лична карта – МУП РС – копија;
3. Извод из Матичне књиге вјенчаних или рођених - Матична служба - овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, име једног родитеља; 2. Адреса и мјесто становања; 3. Датум и мјесто
рођења; 4. Сврха издавања увјерења.
.
ОБРАЗАЦ: Захтјев се подноси усмено
04-10 - Издавање потврде о повластици за увоз моторног возила
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите, а Одјељење за општу управу је само посредник
ДОКУМЕНТИ:
1. Потврда о повластици која је издата раније, а није кориштена - Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Подаци о признатом статусу и категорији РВИ; 8. Проценат и основ
инвалидитета.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-11 - Једнократна новчана помоћ за потребе лијечења надлежном Министарству путем Одјељења за
општу управу општине Шамац
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите, а Одјељење за општу управу је само посредник
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о утврђеном статусу - Одјељење за општу управу – овјерена копија;
2. Лична карта – МУП РС – копија;
3. Текући рачун – Банка – копија;
4. Кућна листа - Одјељење за општу управу – оригинал;
5. Медицинска документација о лијечењу - Надлежна здравствена установа - овјерена копија;
6. Доказ о висни примања, чек од инвалиднине, пензије или потврда за чланове породице - Надлежни орган
- овјерена копија;
7. Рачуни о извршеној уплати одређених здравствених услуга
- Здравствене установе – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. Адреса (мјесто, улица и број); 4. Контакт
телефон; 5. Образложење захтјева.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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04-12 - Признавање статуса члана ППБ и права на породичну инвалиднину
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Вјенчани лист - Матична служба – овјерена копија;
2. Извод из матичне књиге умрлих - Матична служба – овјерена копија;
3. Увјерење Војне поште о околностима погибије погинулог борца ВРС - Војна пошта којој је погинули
припадао - овјерена копија;
4. Увјерење из војне евиденције о дужини учешћа у рату - Одјељење за општу управу - прибавља се по
службеној дужности, ако га издаје ово Одјелење и посједује у својој евиденцији/архиви;
5. Медицинска докуменатација о лијечењу кад се ради о умрлом борцу - Надлежна здравствена установа –
копија;
6. Извод из матичне књиге рођених - Матична служба – овјерена копија;
7. Лична карта – МУП РС – копија;
8. Увјерење о редовном школовању - Школска установа – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Контакт телефон; 6. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-13 - Признавање права на породичну инвалиднину члану породице погинуле цивилне жртве рата
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из матичне књиге вјенчаних - Матична служба – овјерена копија;
2. Извод из матичне књиге рођених - Матична служба – овјерена копија;
3. Извод из матичне књиге умрлих - Матична служба – овјерена копија;
4. Увјерење о околностима погибије цивилне жртве рата - ЦЈБ, Цивилна заштита - овјерена копија;
5. Увјерење о редовном школовању - Школска установа – оригинал;
6. Лична карта – МУП РС – копија;
7. Кућна листа - Одјељење за општу управу – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Образложење захтјева.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-14 - Признавање права на здравствену заштиту
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Извод из матичне књиге вјенчаних - Матична служба – овјерена копија;
3. Извод из матичне књиге рођених - Матична служба – овјерена копија;
4. Рјешење о утврђеном статусу - Одјељење за општу управу - прибавља се по службеној дужности, ако га
издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији;
5. Доказ о статусу незапосленог лица - Завод за запошљавање – оригинал;
6. Доказ да лице није корисник пензије - Фонд ПИО – оригинал/овјерена копија;
7. Доказ да лице не остварује приход од пољопривреде - РУГИПП, ПЈ Шамац - оригинал/овјерена копија;
8. Кућна листа - Одјељење за општу управу – оригинал;
9. Увјерење да нема регистровану дјелатност - Одјељење за привреду – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-15 - Утврђивање права на породичну инвалиднину иза умрлог ВИ од 1-6 категорије
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из матичне књиге вјенчаних - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
2. Извод из матичне књиге умрлих - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Потврда о смрти - Надлежна здравствена установа оригинал/овјерена копија;
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4. Медицинска документација - Надлежна здравствена установа – копија;
5. Лична карта – МУП РС – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Име и презиме умрлог војног инвалида; 8. Име и презиме чланова
породице и сродство са умрлим ВИ.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-16 - Утврђивање права на породичну инвалиднину члану породице умрле цивилне жртве рата
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из матичне књиге вјенчаних - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
2. Извод из матичне књиге умрлих - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Лична карта – МУП РС – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Образложење захтјева; 8. Име, презиме и сродство чланова породице
/подносилаца захтјева; 9. Изјава којом подносилац потврђује статус незапосленог лица, да није корисник
пензије и сл; 10. Примања осталих чланова породице.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-17 - Повећање процента војног инвалидитета по основу погоршања здравственог стања
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Нова медицинска документација - Надлежна здравствена установа – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса становања или контакт
адреса; 5. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-18 - Признавање права на цивилну личну инвалиднину
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Извод из Матичне књиге рођених - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење о околностима рањавања - Одјељење за општу управу оригинал/овјерена копија;
4. Медицинска документација - Надлежна здравствена установа – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Околности страдања; 8. Датум страдања (дан, мјесец и година).
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-19 - Признавање статуса мирнодопског војног инвалида и права на личну инвалиднину, ортoпедски
додатак и додатак за његу и помоћ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Извод из матичне књиге рођених - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење о околностима рањавања/повређивања - Надлежна војна пошта, Министарство рада и БИЗ оригинал/овјерена копија;
4. Медицинска документација - Надлежна здравствена установа – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-20 - Признавање статуса РВИ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак за његу
и помоћ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
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2. Извод из матичне књиге рођених - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење о околностима рањавања, повређивања, оболења - Надлежна војна пошта, Министарство рада и
БИЗ - оригинал/овјерена копија;
4. Увјерење о дужини учешћа у рату - Одјељење за општу управу - прибавља се по службеној дужности, ако
га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-21 - Накнада за изграђени надгробни споменик погинулом борцу
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Предрачун трошкова изградње надгробног споменика Каменорезачка радња –
оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Име и презиме погинулог борца; 8. Датум смрти; 9. Мјесто сахране;
10. Изјава којом подносилац потврђује да тражено право није остварио у другом мјесту Републике Српске.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-22 - Накнада трошкова ексхумације погинулог борца
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Текући рачун – Банка – копија;
3. Рјешење о праву на породичну инвалиднину са клаузулом сагласности у поступку ревизије - Одјељење за
општу управу - прибавља се по службеној дужности, ако га издаје ово одјељење или га посједује у
службеној евиденцији;
4. Документација о извршеној ексхумацији - Комисија за размјену или надлежна институција – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Подаци о погинулом борцу; 8. Изјава којом подносилац потврђује да
тражено право није остварио у другом мјесту Републике Српске.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-23 - Новчана накнада породици одликованог погинулог борца
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Указ / Исправа о одликовању - Кабинет предсједника РС – овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Датум смрти одликованог борца; 8. Број и датум рјешења о
признатом статусу члана породице погинулог борца.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-24 - Новчана накнада одликованом борцу
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Указ / Исправа о одликовању - Кабинет предсједника РС – овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Број и датум рјешења о утврђеном статусу и категорији борца.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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04-26 - Пресељење списа због промјене пребивалишта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име оца) и презиме; 2. Адреса становања; 3. Јединствен матични број грађана; 4.
Број телефона; 5. Образложење захтјева.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-27 - Признавање права на борачки додатак
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС– копија;
2. Извод из матичне књиге рођених - Матична служба – оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Број и датум Рјешења о статусу и категорији борца; 8. Период
проведен у зони борбених дејстава.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-28 - Конкурси – додјела стана, новчани подстицај у сврху трајног рјешавања стамбеног питања,
одлазак на бањско и климатско лијечење
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 90 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;
2. Рјешење о утврђеном статусу ППБ или РВИ - Одјељење за општу управу
прибавља
се
по
службеној дужности ако га издаје ово исто Одјелење и посједује у својој архиви/евиденцији;
3. Рјешење о утврђеном статусу борца - Одјељење за општу управу - прибавља се по службеној дужности
ако га издаје ово исто Одјелење и посједује у својој архиви/евиденцији;
4. Кућна листа - Одјељење за општу управу – оригинал;
5. Доказ о непосједовању некретнина - Катастар или надлежни орган – оригинал;
6. Доказ да је имовина уништена - Катастар или надлежни орган – оригинал/овјерена копија;
7. Изјава странке о ненаплаћеној нематеријалној одштети - Надлежни општински орган – оригинал;
8. Доказ да је имовина неусловна за становање - Надлежни општински орган - оригинал/овјерена копија;
9. Препорука љекара специјалисте за бањско лијечење - Надлежна здравствна установа - оригинал/овјерена
копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Утврђени статус; 8. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-29 - Увјерења из војне евиденције
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 8 данa
ДОКУМЕНТИ:
1. Војна књижица – Војни одсјек – на увид;
2. Лична карта – МУП РС – на увид.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име оца) и презиме; 2. Датум рођења; 3. Мјесто рођења; 4. Јединствени матични
број грађана; 5. Адреса становања; 6. За коју сврху се издаје увјерење.
ОБРАЗАЦ: Захтјев се подноси усмено
04-31 - Признавање права на посебно мјесечно примање иза погинулог борца
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 30 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из матичне књиге вјенчаних - Матична служба – овјерена копија;
2. Извод из матичне књиге умрлих - Матична служба – овјерена копија;
3. Увјерење Војне поште о околностима погибије погинулог борца ВРС - Војна пошта којој је погинули
припадао - овјерена копија;
4. Увјерење из војне евиденције о дужини учешћа у рату - Одјељење за општу управу - овјерена копија;
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5. Извод из матичне књиге рођених - Матична служба – овјерена копија;
6. Лична карта – МУП РС – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Адреса (мјесто, улица и број); 5.
Контакт телефон; 6. Име и презиме погинулог борца; 7. Датум смрти; 8. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-32 - Утврђивање околности рањавања, повређивања или погибије борца
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите, а Одјељење за општу управу је само посредник
ДОКУМЕНТИ:
1. Медицинска документација - Надлежна здравствена установа – оригинал/овјерена копија;
2. Лична карта – МУП РС – копија;
3. Изјава свједока - Одјељење за општу управу – оригинал;
4. Потврда о рањавању, повређивању, погибији - Војна Пошта – овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име оца) и презиме; 2. Датум рођења; 3. Мјесто рођења; 4. Јединствени матични
број грађана; 5. Адреса становања; 6. Број телефона.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-33 - Признавање спорног учешћа у рату
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске
заштите, а Одјељење за општу управу је само посредник
ДОКУМЕНТИ:
1. Изјава странке - Одјељење за општу управу - оригинал/овјерена копија;
2. Лична карта – МУП РС – копија;
3. Војна књижица - Подносилац захтјева - овјерена копија/копија;
4. Потврда Војне поште о учешћу у рату - Надлежна војна пошта - оригинал/овјерена копија;
5. Дозвола за кретање - Надлежна војна пошта - овјерена копија/копија;
6. Потврда о раздужењу наоружања - Надлежна војна пошта – оригинал/овјерена копија/копија;
7. Медицинска документација о лијечењу Надлежна здравствена установа - оригинал/овјерена
копија/копија;
8. Налаз, оцјена и мишљење Ниже војне љекарске комисије - Нижа војна љекарска комисија оригинал/овјерена копија/копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име оца) и презиме; 2. Датум рођења; 3. Мјесто рођења; 4. Јединствени матични
број грађана; 5. Адреса становања; 6. Број телефона.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-34 - Пријава и одјава из војне евиденције
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 4 данa
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта– МУП РС – копија;
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име оца) и презиме; 2. Датум рођења; 3. Мјесто рођења; 4. Јединствени матични
број грађана; 5. Адреса становања; 6. Број телефона.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-35 - Издавање извода из МКР, МКУ и МКВ, увјерења о држављанству и увјерења о слободном
брачном стању
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1. Општинска административна такса за исправе из МК које се издају на обрасцима
намијењеним за употребу у земљи – 5,00 КМ; 2. Општинска административна такса за исправе из МК које се
издају на обрасцима намијењеним за употребу у иностранству – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта (пасош) – МУП РС – на увид;
2. Пуномоћ уз идентификациони документ опуномоћеника - Надлежни орган управе или нотар оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Датум рођења лица за које се
издаје извод
ОБРАЗАЦ: Захтјев се подноси усмено
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04-36 - Пријава уписа у МКУ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ДОКУМЕНТИ:
1. Потврда о смрти - Здравствена установа – оригинал;
2. Извод из МКР умрлог - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
3. Лична карта умрлог - МУП РС – на увид;
4. Лична карта пријавиоца смрти – МУП РС – на увид.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме пријавиоца смрти
; 2. Адреса становања пријавиоца; 3. Име и
презиме и пол умрлог; 4. Датум и мјесто рођења умрлог; 5. Држављанство умрлог; 6. Националност и
вјероисповијест умрлог; 7. Адреса становања умрлог; 8. ЈМБГ; 9. Брачно стање умрлог; 10. Име и презиме
брачног друга; 11. Датум и мјесто смрти умрлог; 12. Мјесто сахране умрлог.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-37 - Пријава уписа у МКВ – обављање вјенчања
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Накнада за закључење брака у службеним просторијама изван радног времена – 50,00
КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МКР будућих супружника - Матична служба – оригинал;
2. Увјерење о држављанству будућих супружника - Матична служба – оригинал;
3. Лична карта или пасош – МУП РС – на увид;
4. Увјерење о слободном брачном стању за стране држављане - Матична служба – оригинал;
5. Лична карта свједока/кумова – МУП РС – на увид.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме будућих супружника; 2. Подаци о родитељима супружника; 3. ЈМБГ
супружника; 4. Датум и мјесто рођења супружника; 5. Држављанство супружника; 6. Националност и
вјероисповијест супружника; 7. Адреса становања; 8. Школска спрема будућих супружника; 9. Брачно стање
будућих супружника; 10. Изјава о презимену будућих супружника; 11. Подаци о кумовима/свједоцима
будућих супружника
.
ОБРАЗАЦ: Захтјев се подноси усмено
04-38 - Упис у МКР
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – Чл. 14. став 1.Закона о матичним књигама (Сл. Гл. РС, бр.
111/09 и 43/13, утврђује обавезу пријаве рођења дјетета у року од 15 дана, а упис се врши одмах по пријави
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод и МКР и МКВ родитеља - Матична служба - овјерена копија;
2. Увјерење о држављанству родитеља - Матична служба - овјерена копија;
3. Личне карте родитеља – МУП РС - овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Број л.к; 5. Адреса становања; 6.
Име и презиме родитеља дјетета; 7. Пол дјетета; 8. Име и презиме дјетета; 9. Датум и мјесто рођења дјетета;
10. Националност и вјероисповијест; 11. Држављанство.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-39 - Промјена ентитетског држављанства
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса виших органа власти: Такса за захтјев за избор и промјену ентитетског
држављанства – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана (Захтјеви се просљеђују Министарству управе и
локалне самоуправе РС на рјешавање)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МКР - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
2. Увјерење о држављанству БиХ-Федерације БиХ - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење о пријави пребивалишта у РС – МУП РС - оригинал/овјерена копија;
4. Лична карта – МУП РС - овјерена копија;
5. Извод из МКВ (за лице у браку, ако је након склапања брака дошло до промјене презимена) - Матична
служба - оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, име једног родитеља и презиме; 2. Адреса становања; 3. Контакт телефон; 4.
Датум и мјесто рођења; 5. ЈМБГ.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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04-40 - Упис националности и вјероисповијести
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за упис националности и вјероисповијести у МК 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ДОКУМЕНТИ:
1. Изјава овјерена код надлежног органа или дата на записник у матичној служби - Надлежни орган управе,
нотар или Матична служба - оригинал/овјерена копија;
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. Адреса становања; 4. Контакт телефон; 5.
Број л.к. и МУП РС.
.
ОБРАЗАЦ: Захтјев се подноси писмено – у слободној форми
04-41 - Промјена презимена по разводу брака
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ДОКУМЕНТИ:
1. Изјава овјерена код надлежног органа или дата на записник у матичној служби - Надлежни орган управе,
нотар или Матична служба - оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. Адреса становања; 4. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-42 - Признање очинства
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ДОКУМЕНТИ:
1. Изјава дата на записник у матичној служби дата од стране оца - Матична служба – оригинал;
2. Лична карта родитеља дјетета – МУП РС – на увид;
3. Извод из МКР дјетета - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
4. Изјава мајке да је сагласна са изјавом оца - Матична служба – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме родитеља; 2. Адреса становања; 3. Контакт телефон; 4. Број личне
карте, МУП РС.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-43 - Потврда о издржавању
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за исправе из МК које се издају на обрасцима
намијењеним за употребу у иностранству – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – на увид;
2. Чек од пензије – ПИО – на увид;
3. Извод из матичне књиге - Матична служба – оригинал/ овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Брачно стање; 3. Адреса и мјесто становања; 4.
Датум и мјесто рођења; 5. Сроднички однос; 6. Која примања користи.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-44 - Стицање држављанства БИХ и РС
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса виших органа власти: Такса за захтјев за стицање држављанства БиХ / РС –
100,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МКР - Матична служба – оригинал/ овјерена копија;
2. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе - Матична служба –
оригинал/ овјерена копија;
3. Извод из МКВ (достављају само лица која су у браку) - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
4. Доказ о пребивалишту/боравишту у РС - Полицијска станица по мјесту пребивалишта/боравишта оригинал/ овјерена копија;
5. Лична карта – МУП РС – овјерена копија;
6. Увјерење од надлежног окружног суда да се не води кривични поступак - Надлежни окружни суд –
оригинал;
7. Увјерење из казнене евиденције МУП-а – МУП РС – оригинал;
8. Овјерена писмена изјава подносиоца да се одриче постојећег држављанства ради стицања држављанства
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БиХ-РС, уколико нема билатералног споразума - Надлежни орган управе – оригинал;
9. Увјерење о држављанству брачног друга (ако подносилац стиче држављанство на основу брака) Матична служба – оригинал/ овјерена копија;
10. Доказ о уплати таксе – Пошта, банка – оригинал.
.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Контакт телефон; 3. Адреса становања; 4.
Држављанство (садашње); 5. Мјесто, општина и држава рођења; 6. Брачно стање; 7. Број личне карте; 8. Дан,
мјесец и година рођења; 9. Име и презиме оца; 10. Име и презиме (рођено презиме) мајке; 11. Основ за
стицање држављанства.
.
ОБРАЗАЦ: Користи се образац Министарства
04-45 - Стицање двојног држављанства
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса виших органа власти: Такса за захтјев за стицање држављанства БиХ / РС –
100,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МКР - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
2. Увјерење о садашњем држављанству - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Извод из МКВ (достављају само лица која су у браку) - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
4. Доказ о одобреном боравку у РС - Теренски центар из мјеста боравка - оригинал/овјерена копија;
5. Лична карта – МУП РС - овјерена копија;
6. Увјерење од надлежног окружног суда да се не води кривични поступак - Надлежни окружни суд –
оригинал;
7. Увјерење из казнене евиденције МУП-а (овај доказ се прибавља по службеној дужности) - МУП РС –
оригинал;
8. Овјерена писмена изјава подносиоца о прихватању правног поретка БиХ/РС - Надлежни орган управе –
оригинал;
9. Увјерење о држављанству брачног друга (ако подносилац стиче држављанство на основу брака) Матична служба – оригинал/овјерена копија;
10. Доказ о обезбијеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго) – Послодавац
– оригинал;
11. Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ) - Пореска управа –
оригинал;
12. Доказ о уплати таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме, име једног родитеља; 2. Контакт телефон; 3. Адреса становања; 4.
Држављанство (садашње); 5. Мјесто, општина и држава рођења; 6. Брачно стање; 7. Број личне карте; 8. Дан,
мјесец и година рођења; 9. Име и презиме оца; 10. Име и презиме (рођено презиме) мајке; 11. Основ за
стицање држављанства; 12. Година од које подносилац захтјева има пребивалиште на подручју општине
Шамац.
ОБРАЗАЦ: Користи се образац Министарства
04-46 - Закључење брака путем пуномоћника
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за склапање брака преко пуномоћника
– 30,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МКР за оба супружника - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
2. Увјерење о држављанству за оба супружника
- Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Пуномоћ од овлаштеног органа не старија од 90 дана - Надлежни орган управе или нотар – оригинал;
4. Доказ о немогућности прусуства будућег супружник закључењу брака - Разне установе / организације –
оригинал;
5. Личне карте супружника и опуномоћеника – МУП РС – на увид;
6. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, име једног родитеља и презиме подносиоца захтјева; 2. Адреса становања; 3.
Контакт телефон; 4. ЈМБГ; 5. Број личне карте; 6. Име, презиме и име једног родитеља пуномоћника; 7.
Датум и мјесто рођења пуномоћника; 8. Број личне карте пуномоћника
9. ЈМБГ пуномоћника; 10.
Пребивалиште пуномоћника; 11. Име, презиме и име родитеља супружника; 12. Датум и мјесто рођења
заступаног супружника; 13. Националност и вјероисповијест супружника; 14. Пребивалиште супружника.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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04-47 - Промјена личног имена – презимена
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за промјену личног имена – 15,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МКР - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
2. Извод из МКВ (за лица у браку) - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Извод из МКР за дјецу и брачног супружника (ако је лице у браку) - Матична служба – оригинал/овјерена
копија;
4. Увјерење о држављанству - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
5. Увјерење о невођењу кривичног поступка - Надлежни окружни суд - оригинал/овјерена копија;
6. Увјерење о пребивалишту – МУП РС - оригинал/овјерена копија;
7. Увјерење о некажњавању - МУП РС - оригинал/овјерена копија;
8. Лична карта родитеља – МУП РС – на увид;
9. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име оца; 3. Презиме, дјевојачко презиме и име мајке; 4. ЈМБГ; 5.
Адреса; 6. Контакт телефон; 7. Број личне карте; 8. Подаци о траженој промјени; 9. Разлог промјене.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-48 - Накнадни упис у МКР
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за накнадни упис у МК – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ о рођењу - Здравствена установа - оригинал/овјерена копија;
2. Вјенчани лист родитеља или родни лист мајке ако родитељи нису у браку - Матична служба –
оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење да лице није уписано у МКР - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
4. Увјерење о држављанству родитеља Матична служба – оригинал/овјерена копија;
5. Лична карта подносиоца захтјева – МУП РС – на увид;
6. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име оца и име; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и мјесто издавања
личне карте; 5. Пребивалиште; 6. Контакт телефон; 7. Правни основ за накнадни упис у МКР.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-49 - Накнадни упис у МКВ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за накнадни упис у МК – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МКР оба супружника - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
2. Увјерење о држављанству оба супружника - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Вјерски извод или увјерење да су књиге уништене СПЦ - оригинал/овјерена копија;
4. Изјава два свједока уколико нема вјерског извода - Надлежни општински орган – оригинал;
5. Извод из МКР једног дјетета уколико супружници имају дјецу - Матична служба – оригинал/овјерена
копија;
6. Лична карта подносиоца захтјева - МУП РС – на увид;
7. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Број л.к. и МУП РС; 5. Адреса
становања; 6. Контакт телефон; 7. Датум и мјесто закључења брака. .
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-50 - Накнадни упис у МКУ
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за накнадни упис у МКУ – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ смрти - Надлежна здравствена установа – оригинал;
2. Извод из МКР и МКВ, уколико је лице било у браку - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење да умрли није уписан у МКУ - Матична служба – оригинал;
4. Лична карта подносиоца захтјева – МУП РС - овјерена копија/на увид.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Број л.к. и МУП; 5. Адреса
становања; 6. Контакт телефон; 7. Име и презиме умрлог лица; 8. Датум и мјесто смрти; 9. Датум и мјесто
рођења умрлог лица; 10. Брачно стање умрлог лица; 11. Име и презиме супружника; 12. Последње
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пребивалиште умрлог лица; 13. Мјесто сахране; 14. Разлог због којег није извршен упис у МКУ.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-51 - Накнадни упис података о држављанству у МКР
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за накнадни упис у МК – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта подносиоца захтјева – МУП РС - овјерена копија;
2. Извод из МКР за лице којем се уписује држављанство - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење о држављанству БИХ родитеља - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
4. Увјерење да није уписан у МКД по рођењу и држављанству и пребивалишту родитеља - Матична служба
– оригинал/овјерена копија;
5. Увјерење о пребивалишту за лице којем се утврђује држављанство – МУП РС - оригинал/овјерена копија;
6. Увјерење да није уписан у МКД по пребивалишту Матична служба – оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме подносиоца захтјева; 2. Адреса становања; 3. Контакт телефон; 4.
ЈМБГ; 5. Име и презиме лица које се уписује; 6. Мјесто и датум рођења.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-52 - Накнадни упис у матичне књиге на основу исправе иностраног органа
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за накнадни упис у МК – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан (ако се уписују малољетна лица код матичара ) или 10
дана за пунољетна лица
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МК интернационални извод или национални извод овјерен аpostille - Матична служба –
оригинал/овјерена копија;
2. Увјерење о држављанству - Матична служба – оригинал/овјерена копија;
3. Лична карта и пријава п ребивалишта – МУП РС – овјерена копија;
4. Увјерење о кретању од момента настанка чињенице за коју се врши упис до дана подношења захтјева –
МУП РС – оригинал;
5. Увјерење да упис није извршен у МК по мјесту рођења, пребивалишта и држављанства - Матична служба
– оригинал/овјерена копија;
6. Лична карта подносиоца захтјева – МУП РС – на увид;
7. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме подносиоца захтјева; 2. Адреса становања подносиоца захтјева; 3. Име,
презиме и пол лица за које се врши упис; 4. Мјесто и датум рођења; 5. ЈМБГ; 6. Националност и
вјероисповијест.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-53 - Исправка грешке у МКР / МКВ / МКУ / КД
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за исправку података у МК – 10,00
КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Извод из МК у којем се налази грешка – Матична служба - оригинал/овјерена копија;
2. Извод из МК којим се доказује грешка - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
3. Лична карта – МУП РС - на увид;
4. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка - оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Број л.к. и МУП; 5. Адреса
становања; 6. Контакт телефон; 7. Назив мјеста у којем се води МК; 8. Погрешан податак; 9. Исправан
податак.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-57 - Издавање радне књижице
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Радна књижица – Књижара – оригинал;
2. Лична карта – МУП РС – овјерена копија;
3. Диплома о завршеној школи - Школска установа - овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. Дан, мјесец и година рођења; 4. Мјесто и
општина рођења; 5. Мјесто пребивалишта; 6. Држављанство; 7. Број личне карте, мјесто и датум издавања; 8.
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ЈМБГ; 9. Подаци о завршеној школи; 10. Подаци о стручном усавршавању, односно допунском образовању
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о радној књижици
04-58 - Издавање фотокопије аката из архиве
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за а) преписивање од полутабака оригинала 10,00 КМ; б) за овјеравање од полутабака оригинала - 2,00 КМ; ц) за коришћење предмета из архиве
(пројектно-техничке документације) - 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ДОКУМЕНТИ:.
1. Доказ о плаћеној административној такси – Пошта, банка - оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име, име једног родитеља; 2. Адреса (мјесто, улица и број); 3. Број личне
карте; 4. ЈМБГ; 5. Контакт телефон; 6. Назив акта; 7. Број акта; 8. Сврха издавања акта.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-59 - Издавање радне књижице из архиве
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 1 дан
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – на увид;
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име оца и име; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и мјесто издавања
личне карте; 5. Пребивалиште-адреса становања; 6. Контакт телефон; 7. Број радне књижице у архиви.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-60 - Приступ информацијама
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ: /
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Број л.к. и МУП; 5. Адреса
становања; 6. Контакт телефон; 7. Образложење и информација која се тражи.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-61 - Исправка грешке у рјешењу
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за исправку грешке у рјешењу – 5,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:.
1. Рјешење које се исправља – Одјељење за општу управу – оригинал/овјерена копија;
2. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, име оца и презиме; 2. Датум и мјесто рођења; 3. Број и мјесто издавања личне
карте; 4. Адреса становања; 5. ЈМБГ; 6. Контакт телефон; 7. Рјешење које се исправља; 8. Напомена о грешци
коју треба исправити.
.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-62 - Закључење брака изван службених просторија
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1. Општинска административна такса за рјешење за закључење брака изван
службених просторија – 10,00 КМ;
2. Општинска накнада за обављање закључења брака ван за то одређених просторија - За обављање
закључења брака ван за то одређених просторија те осталим данима у седмици :
а) у времену од 10,00 до 19,00 часова у износу од
100,00 КМ,
б) у времену од 19,00 до 24,00 часа у износу од 200,00 КМ.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ДОКУМЕНТИ:.
1. Извод из МКР за младенце - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
2. Увјерење о држављанству за младенце - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
3. Доказ о плаћеној накнади и административној такси
- Пошта, банка – оригинал;
4. Лична карта подносиоца захтјева – МУП РС – на увид.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, име једног родитеља и презиме; 2. ЈМБГ; 3. Адреса; 4. Број личне карте; 5.
Контакт телефон; 6. Мјесто и датум одржавања закључења брака; 7. Разлог одржавања вјенчања изван
службених просторија.
.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-63 - Овјера потписа изван службених просторија
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1. Општинска административна такса –
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а) за овјеру потписа - 5,00 KM;
б) за овјеру рукописа, преписа службених аката и других аката од полутабака оргинала - 2,00 KM;
в) за овјеру пуномоћи за управљање, регистровање или располагање моторним возилом - 10,00 KM;
г) за остале пуномоћи - 5,00 KM;
д) за овјеру уговора по потпису - 5,00 KM.
2. Накнада за овјеру потписа по посебним захтјевима изван службених просторија –
а) до 10 овјера – 50,00 КМ;
б) од 10 до 100 овјера – 100,00 КМ;
в) преко 100 овјера – 200,00 КМ.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева –1 дан
ДОКУМЕНТИ:.
1. Документ на коме се врши овјера потписа или рукописа - Надлежна установа – оригинал;
2. Лична карта или други идентификациони документ са сликом – МУП РС – на увид;
3. Доказ о уплати административне таксе и накнаде – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Број л.к. и МУП; 5. Адреса
становања; 6. Контакт телефон; 7. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-64 - Поништење дуплих и ненадлежно извршених уписа у матичне књиге
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење о поништењу дуплог уписa у МК, по
захтјеву странке – 15,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:.
1. Извод из МК првог ненадлежног/дуплог уписа - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
2. Извод и МК другог уписа - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
3. Лична карта – МУП РС – на увид.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, име једног родитеља и презиме; 2. ЈМБГ; 3. Број личне карте; 4. Адреса
становања; 5. Контакт телефон.
.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-65 - Допуна података у матичним књигама
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење за која није прописана посебна такса –
10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:.
1. Извод из МК на основу којег се врши допуна података - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
2. Лична карта подносиоца захтјева – МУП РС – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, име једног родитеља и презиме; 2. ЈМБГ; 3. Број личне карте; 4. Адреса
становања; 5. Контакт телефон.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
04-66 - Овјера потписа, преписа и рукописа
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса –
а) за овјеру потписа - 5,00 KM;
б) за овјеру рукописа, преписа службених аката и других аката од полутабака оргинала - 2,00 KM;
в) за овјеру пуномоћи за управљање, регистровање или располагање моторним возилом - 10,00 KM;
г) за остале пуномоћи - 5,00 KM;
д) за овјеру уговора по потпису - 5,00 KM.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева –1 дан
ДОКУМЕНТИ:.
1. Документ на коме се врши овјера потписа или рукописа - Надлежна установа – оригинал;
2. Лична карта или други идентификациони документ са сликом – МУП РС – на увид;
3. Доказ о уплати административне таксе и накнаде – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Број личне карте и мјесто издавања, односно другог
идентификационог документа са сликом; 3. Адреса становања.
ОБРАЗАЦ: Захтјев се подноси усмено
04-67 - Накнадни упис у МКР уз констатацију држављанства
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за упиc прибиљешке о држављанству у МКР –
10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана (3 дана за преглед потпупности и оправданости
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захтјева)
ДОКУМЕНТИ:.
1. Извод из МКР и МКВ - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
2. Увјерење о држављанству - Матична служба - оригинал/овјерена копија;
3. Увјерење о пребивалишту лично или од родитеља 4. Увјерење да није уписан у МКР по садашњем и ранијим пребивалиштима - Матична служба - оригинал;
5. Увјерење о држављанству родитеља Матична служба - оригинал/овјерена копија;
6. Лична карта – МУП РС – на увид;
7. Сагласност родитеља о упису дјетета (ако родитељ није држављанин БиХ) - Надлежни општински орган
или нотар – оригинал;
8. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. ЈМБГ; 4. Број л.к. и МУП; 5. Адреса
становања; 6. Контакт телефон; 7. Име и презиме лица за које се тражи упис; 8. Датум и мјесто рођења и ЈМБ;
9. Раније држављанство; 10. Подаци о родитељима; 11. Правни основ по коме се тражи накнадни упис.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
Одјељење за финансије (05)
05-01 Издавање увјерења из службене евиденције
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за увјерења из евиденције – 7,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:.
1. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме физичког лица / назив правног лица; 2. ЈМБГ/ЈИБ; 3. Адреса /сједиште
правног лица; 4. Сврха увјерења; 5. Основа по којој је обавеза измирена и за коју се увјерење тражи; 6.
Контакт подаци физичког лица.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
Одјељење за просторно уређење и стамбено-ќомуналне послове (06)
06-01 - Локацијски услови
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за издавање локацијских услова – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катастарског плана - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац – прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев) ;
2. Земљишно књижни уложак (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола) - РУ за геодетске и
имовинско-правне послове ПЈ Шамац
- прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са
РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само
што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
;
3. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Идејни пројекат (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола) - Правно лице које има одговарајућу
лиценцу за израду тех. Документације – оригинал;
5. Стручно мишљење и УТ услови (нема спроведбени документ, израђује се на основу Просторног плана
Републике Српске) - Овлаштено правно лице
- оригинал;
6. "Сагласности на локацију објекта које се издају на основу посебних закона, ако нису садржане у УТ
условима (Сагласност на локацију Електродистрибуције, Сагласност Водовода и канализације,
Сагласност ПУ Бијељина за запаљиве течности и гасове, Сагласност за прикључивање на магистрални
регионални и локални пут, Сагласност жељезница) - Овлаштено правно лице – Сагласности
јавних
предузећа прибављају по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања
грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа, односно
њихових пословних јединица на подручју Општине (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те сагласности, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
7. Изјава власника сусједних земљишта и објеката - Власник сусједног земљишта – оригинал;
8. Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надограњи и промјени намјене
постојећег објекта - Овлаштене институције и органи - оригинал/овјерена копија;
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9. Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС - оригинал/овјерена копија;
10. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Број и мјесто издавања личне карте; 3. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта –
сједиште; 4. ЈИБ; 5. Контакт телефон; 6. Врста објекта-радова; 7. Катастарска честица (к.ч. бр.); 8. Посједовни
лист бр; 9. Стари премјер (к.ч. број); 10. ЗК уложак бр; 11. Катастарска општина (к. о.).
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-02 - Грађевинска дозвола
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Финансирање премјера катастра и некретнина - 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова;
2. Такса за грађевинску дозволу, према предрачунској вриједности објекта: а) до 50.000 - 80,00 КМ; б) од
50.000 до 100.000 - 150,00 КМ; в) преко 100.000 – 0,5% од предрачунске вриједности објекта, али не више од
5.000,00 КМ;
3. Накнада на име једнократне ренте - Као основица за израчунавање ренте служи просјечна коначна
грађевинска цијена m² за 2016. год (550,00 КМ за стамбени простор и 680,00 КМ по м2 пословног простора).
Висина ренте се утврђује у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене и то као фиксан проценат
ренте: за трећу зону 4%, за четврту зону 3%, за пету зону 2%, за шесту зону 1%. Износ се множи са
коефицијентом развијености локалне заједнице, што у конкретном случају износи 0,80, с обзиром да општина
Шамац спада у ред неразвијених јединица локалне самоуправе;
4. Накнада на име уређења градског грађевинског земљишта - Висина стварних трошкова припремања и
опремања градског грађевинског земљишта по јединици м2 корисне површине грађевине утврђује се: 1) трећа
зона - 22 КМ по м2; 2) четврта зона - 19 КМ по м2; 3) пета зона - 16 КМ по м2; 4) шеста зона - 12 КМ по м2.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Локацијски услови (осим за стамбене и стамбено-пословне објекте испод 400 м² - чл. 128. став 3. Зак. о ур
пр и гр, ако се не ради о сложеним објектима) - Општина Шамац - оригинал/овјерена копија;
2. Копија катарског плана - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
3. Доказ о ријешеним имов- правним односима (З.К. Извадак, Посједовни лист или др. доказ предвиђен чл.
128-130. Зак. о ур. пр. и гр.) - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Главни пројекат у три примјерка - Овлашћена пројектна организација – оригинал;
5. Извјештај о ревизији техничке документације (осим за стамбене и стамб-пословне објекте до 200 м²) Правно лице овлашћено за ревизију – оригинал;
6. Електроенергетска сагласност - МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, Радна
јединица Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка
издавања грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа
(односно њихових пословних јединица на подручју Општине/Града (остаје обавеза подносиоца захтјева
да плати одговарајућу таксу/накнаду за те сагласноти, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
7. Сагласност ВиК - Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања грађевинских и других
дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа (односно њихових пословних
јединица на подручју Општине/Града (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те сагласноти, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
8. Сагласност на пројектоване мјере заштите пожара (сем индивидуално-стамб. објеката) - МУП РС, ПУ
Бијељина - оригинал/овјерена копија;
9. Сагласност на прикључак на магистрални, регионални, локални и некатегорисани пут (условно) - ЈП
„Путеви РС“ - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања
грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа (односно
њихових пословних јединица на подручју Општине/Града (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те сагласноти, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
10. Водопривредна сагласност - Одјељење за привреду општинске управе Шамац - оригинал/овјерена копија;
11. Рјешење о претварању пољоп. у грађ. земљиште / Пољопривредна сагласност (ако се земљиште води као
пољопривредно) - Одјељење за привреду општинске управе Шамац - оригинал/овјерена копија;
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12. Еколошка дозвола (за објекте за које се по закону тражи еколошка дозвола) - Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе Шамац - оригинал/овјерена копија;
13. Доказ о уплати административне таксе – Банка, пошта, општина – оригинал;
14. Доказ о уплати накнаде за финансирање премјера катастра и некретнина - Банка, пошта, општина –
оригинал
15. Извјештај и потврда о нострификацији (ако је пројекат израђен по прописима других земаља) Овлашћено правно лице - оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. ЈИБ; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног
субјекта – сједиште; 5. Контакт телефон; 6. Врста објекта/радова; 7. Број катастарске честице; 8. Број
посједовног листа; 9. Ознака катастарске општине; 10. Број к.ч. према старом премјеру; 11. Број ЗК улошка.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-03 - Употребна дозвола
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Општинска административна такса За рјешење о употреби објекта:
а) за индивидуалне стамбене и помоћне објекте - 20,00 KM;
б) за индивидуалне стамбено-пословне објекте,пословне и економске објекте до 400 m2 - 60,00 KM;
в) за индивидуалне стамбено-пословне објекте, пословне и економске објекте
преко 400 m2 - 100,00 KM;
г) за одобрење за употребу приликом реконструкције, доградње и надоградње грађевине - 30,00KM;
2. Накнада за контролу техничке документације објеката – Чл. 8. - 1. Накнада за контролу тех.
документације објекта бруто површине до 100 m2 износи 100 КМ, а преко 1000 m2 износи 1.000 КМ. 2.
Накнада за контролу тех. док. Објеката, према врстии намјени објеката и бруто етажној површини за
објекте између 100 m2 и 1000m2 износи: - индивидуални стамбени објекти, привремени, помоћни,
отворене надстрешнице, фабрике и производни погони, објекти за занатску дјелатност, објекти намјењени
примарној пољ.производњи по 1 m2-0,90 КМ; - стамбено-пословни објекти по 1 m2- 1,00КМ; -остали
пословни објекти по 1 m2- 1,10 КМ; 2. бензинске пумпе- 400КМ; 4. трафо сатнице, далеководи, антенски
стубови, телекомуникација и сл.- 400 КМ; 5. објекти подземних оптичких и сличних кабала телеком.,
водовода, енергетикеи др.- 400 КМ; 6. стамбени објекти и стамбено-пословни објекти са више станова и
пословних простора:- по пословном простору- 60 КМ;- по стану - 40 КМ; 7. остали објекти који нису
обухваћени у претходним тачкама- 200 КМ. Чл. 9. - Накнада за технички преглед објеката, према врсти
и намјени објекта, плаћа се у четвероструком износу од износа утврђених у члану 8. ове Одлуке.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана за технички преглед + 8 дана за достављање
извјештаја о извршеном прегледу + 8 дана за издавање употребне дозволе (ако нема недостатака које треба
отклонити, односно 8 дана након што се утврди да су недостаци отклоњени. Рок у којем се утврђени
недостаци морају отклонити одређује надлежни орган који врши технички преглед)
ДОКУМЕНТИ:
1. Грађевинска дозвола - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове - прибавља се по
службеној дужности ако је Одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна
такса/накнада за овај документ);
2. Грађевинска дозвола са пројектом изведеног стања у 2 примјерка (кад објекат није изграђен у складу с
главним пројектом), уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона - Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове – оригинал/овјерена копија;
3. Потврда о извршеном геодетском снимању објекта - Републичка управа за геодетске и имовинско правне
односе, ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора
прилагати уз захтјев);
4. Сагласност на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима: Водна дозвола (за посл обј);
Санитарна сагласност (за неке објекте); Сагласност на мјере заштите од пожара ПУ Бијељина (за
пословни простор) - Овлашћено правно лице - оригинал/овјерена копија;
5. Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта - Правно лице које посједује
овлаштење за контролу квалитета грађевинских производа издатих од Министарства - оригинал/овјерена
копија;
6. Извјештај надзорног органа - Правно лице које посједује овлаштење за контролу квалитета грађевинских
производа издатих од Министарства оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. ЈИБ; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног
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субјекта – сједиште; 5. Контакт телефон; 6. Врста објекта/радова; 7. Број катастарске честице; 8. Број
посједовног листа; 9. Ознака катастарске општине; 10. Број к.ч. према старом премјеру; 11. Број ЗК улошка.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-04 - Уклањање објекта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. З.К. уложак - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
2. Посједовни лист - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац - прибавља се
по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
3. Пројекат уклањања објекта, осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбене, индивидуалне стамбенопословне и пословне објекте бруто грађ.површине до 400 m2, ако није ријеч о сложеним објектима у
смислу Закона - Правно лице које посједује лиценцу – оригинал;
4. Сагласност надлежних органа, ако се уклањањем објекта може угрозити јавни интерес - Надлежни орган оригинал/овјерена копија;
5. Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом - Правно лице које посједује
овлаштење - оригинал/овјерена копија;
6. Доказ о уплати административе таксе – Пошта, банка – оригинал;
7. Копија катастарског плана - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца
захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз
захтјев).
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Датум и мјесто рођења; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања /
Адреса правног субјекта – сједиште; 5. ЈМБГ/ЈИБ; 6. Контакт телефон; 7. Врста објекта/радова; 8. Број
катастарске честице; 9. Број посједовног листа; 10. Ознака катастарске општине; 11. Број к.ч. према старом
премјеру; 12. Број ЗК улошка.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-05 – Измјена/допуна локацијских услова
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Локацијски услови - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе
Шамац - прибављају се по службеној дужности јер их издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
2. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Датум и мјесто рођења; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања /
Адреса правног субјекта – сједиште; 5. ЈМБ/ЈИБ; 6. Контакт телефон; 7. Врста објекта-радова; 8. Подаци о
објекту и локацији; 9. Катастарска честица (к.ч. бр.); 10. Катастарска општина (к. о.); 11. Стари премјер (к.ч.
број); 12. Разлог због којег тражим измјену.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-06 - Измјена/допуна грађевинске дозволе
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Накнада виших органа власти: Финансирање премјера катастра и некретнина - 0,3% од
предрачунске вриједности грађевинских радова;
2. Општинска административна такса – 10,00 КМ
3. Накнада на име једнократне ренте - Као основица за израчунавање ренте служи просјечна коначна
грађевинска цијена m² за 2016. год (550,00 КМ за стамбени простор и 680,00 КМ по м2 пословног
простора). Висина ренте се утврђује у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене и то као
фиксан проценат ренте: за трећу зону 4%, за четврту зону 3%, за пету зону 2%, за шесту зону 1%.
Износ се множи са коефицијентом развијености локалне заједнице, што у конкретном случају износи
0,80, с обзиром да општина Шамац спада у ред неразвијених јединица локалне самоуправе;
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4. Накнада на име уређења градског грађевинског земљишта - Висина стварних трошкова
припремања и опремања градског грађевинског земљишта по јединици м2 корисне површине
грађевине утврђује се: 1) трећа зона - 22 КМ по м2; 2) четврта зона - 19 КМ по м2; 3) пета зона - 16
КМ по м2; 4) шеста зона - 12 КМ по м2.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Грађевинска дозвола - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе
Шамац – прибавља се по службеној дужности ако је Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви
(не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
2. Локацијски услови - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе
Шамац - прибављају по службеној дужности ако их Одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви
(не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
3. Измјене локацијских услова - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске
управе Шамац - прибављају по службеној дужности ако их Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
4. Техничка документације тј, пројекат за извођење у два примјерка - Овлашћена пројектна организација –
оригинал;
5. Доказ о уплати админ таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. ЈИБ; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног
субјекта – сједиште; 5. Контакт телефон; 6. Врста објекта/радова; 7. Број катастарске честице; 8. Број
посједовног листа; 9. Ознака катастарске општине; 10. Број к.ч. према старом премјеру; 11. Број ЗК улошка;
12. Разлог због којег се тражи измјена/допуна грађевинске дозволе.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-07 - Измјена рјешења о употребној дозволи ( на основу члана 250. ЗУП)
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 25 дана (5 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Грађевинска дозвола - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе
Шамац – прибавља се по службеној дужности ако је ово исто Одјелење посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
2. Употребна дозвола - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе
Шамац - прибавља се по службеној дужности ако је ово исто Одјелење посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
3. ЗК уложак - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Посједовни лист - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац - прибавља се
по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев).
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Датум и мјесто рођења; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања /
Адреса правног субјекта – сједиште; 5. ЈМБ/ЈИБ; 6. Контакт телефон; 7. Врста објекта/радова; 8. Рјешење које
се мијења и у ком дијелу се мијења.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-08 - Исправка грешке у рјешењу
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за исправку грешке у рјешењу грешком
подносиоца - 5,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење које се исправља - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске
управе Шамац – оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Датум и мјесто рођења; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања /
Адреса правног субјекта – сједиште; 5. ЈМБГ/ЈИБ; 6. Контакт телефон; 7. Рјешење које се исправља; 8.
Напомена о грешци у рјешењу чија се исправка тражи.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ИНС
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06-09 - Легализација - рјешење о легалности објекта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за издавање рјешења о утврђивању легалности
објекта исколчење објекта – 30,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. З.К. уложак - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
2. Копија катарског плана - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца
захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз
захтјев);
3. Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта - Овлаштена
геодетска организација – оригинал;
4. Увјерење РУ о времену градње објекта - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ
Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора
прилагати уз захтјев);
5. Посједовни лист - Републичка управа за геодетске и имовинско правне односе, ПЈ Шамац - прибавља се
по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев).
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Број и мјесто издавања личне карте; 3. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта –
сједиште; 4. ЈИБ; 5. Контакт телефон; 6. Врста објекта/радова; 7. Број катастарске честице; 8. Број
посједовног листа; 9. Ознака катастарске општине; 10. Број к.ч. према старом премјеру; 11. Број ЗК улошка;
12. Година изградње.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-10 - Накнадно издавање локацијских услова у поступку легализације
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Такса за издавање локацијских услова – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катастарског плана - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац – прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев) ;
2. Земљишно књижни уложак (ако за објекат није потребна грађевинска дозвола) - РУ за геодетске и
имовинско-правне послове ПЈ Шамац
- прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са
РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само
што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
;
3. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Стручно мишљење и УТ услови (нема спроведбени документ, израђује се на основу Просторног плана
Републике Српске) - Овлаштено правно лице
- оригинал;
5. "Сагласности на локацију објекта које се издају на основу посебних закона, ако нису садржане у УТ
условима (Сагласност на локацију Електродистрибуције, Сагласност Водовода и канализације,
Сагласност ПУ Бијељина за запаљиве течности и гасове, Сагласност за прикључивање на магистрални
регионални и локални пут, Сагласност жељезница) - Овлаштено правно лице – Сагласности
јавних
предузећа прибављају по службеној дужности на основу Споразума о унапређењу поступка издавања
грађевинских и других дозвола из области грађења између општине Шамац и јавних преузећа, односно
њихових пословних јединица на подручју Општине (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те сагласности, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
6. Изјава власника сусједних земљишта и објеката - Власник сусједног земљишта – оригинал;
7. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Датум и мјесто рођења; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања /
Адреса правног субјекта – сједиште; 5. ЈИБ; 6. Контакт телефон; 7. Врста објекта-радова; 8. Катастарска
честица (к.ч. бр.); 9. Посједовни лист бр; 10. Стари премјер (к.ч. број); 11. ЗК уложак бр; 12. Катастарска
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општина (к. о.).
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-11 - Накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1.
Накнада виших органа власти: Финансирање премјера катастра и некретнина
- 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова; 2. Општинска накнада за легализацију - а) за
објекте укупне корисне површине до 100 м2- 100 КМ; б) за објекте укупне корисне површине од 100 м2 до
200 м2- 500 КМ; в) за објекте укупне корисне површине од 200 м2 до 300 м2- 1000 КМ; г) за објекте укупне
корисне површине од 300 м2 па до максималне корисне површине за наведену бруто грађевинску површину
објекта наканада износи 2000 КМ.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – Надлежни општински орган мора у року од 30 дана од
пријема захтјева извршити увид на лицу мјеста и обавијестити подносиоца о додатној документацији коју
треба доставити (чл. 153.). Рок за рјешавање комплетног захтјева је 15 дана од дана пријема. (чл. 131.)
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ о власништву (З.К. уложак ) - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља
се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
2. Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта - РУ за геодетске и
имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са
РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само
што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
3. Копија катастарског плана - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Два пројекта изведеног стања - Овлаштено лице за које лиценцу издаје Министарство за просторно
уређење и екологију РС – оригинал;
5. Записник о извршеном вјештачењу - Овлашћено лице или организација – оригинал;
6. Доказ о измиреним обавезама у погледу накнада, доприноса и прописаних такси – Банка, пошта –
оригинал/овјерена копија;
7. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
8. Сагласност на пројектоване мјере заштите пожара (за пословне објекте) - МУП РС, ПУ Бијељина –
оригинал/овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. ЈИБ; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног
субјекта – сједиште; 5. Контакт телефон; 6. Врста објекта/радова; 7. Број катастарске честице; 8. Број
посједовног листа; 9. Ознака катастарске општине; 10. Број к.ч. према старом премјеру; 11. Број ЗК улошка.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-12 - Локацијски услови за огласне медије
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1. Општинска административна такса за издавање локацијских услова– 20,00
КМ; 2. Комунална такса на годишњем нивоу за истицање рекламе на јавним и другим површинама:
•
реклама величине до 2 m²
једнострано……………………………..100,00 KM
двострано……………………………….200,00 КМ
•
реклама величине од 2 m2 до 4 m2
једнострано……………………………..300,00 KM
двострано……………………………….400,00 КМ
•
преко 4 m2
једнострано……………………………..600,00 KM
двострано……………………………….800,00 КМ
•
стуб и јарбол……………………………100,00 КМ
НАПОМЕНА:
Комунална такса се наплаћује у пуном износу за постављање реклама чија је сврха рекламирање за
потребе трећих лица – комерцијално рекламирање, на јавној површини.
Комунална такса се наплаћује у износу од 70% за постављање реклама на јавној површини у сврху
рекламирања сопствених производа, услуга и дјелатности.
Комунална такса се наплаћује у износу од 50% за постављање реклама на другим површинама –
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приватно власништво
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Нацрт јавне површине са техничким описом и дизајном рекламе - Овлашћено предузеће оригинал/овјерена копија;
2. Фотографија локације - Подносилац захтјева – оригинал;
3. Писмена сагласност власника земљишта/објеката уколико подносилац захтјева није власник - Власник
земљишта/објекта - оригинал/овјерена копија;
4. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал;
5. Статички прорачун и шема инсталација ( за билборде и свијетлеће рекламе преко 2м2) - Овлаштено
правно лице – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Број и мјесто издавања личне карте; 3. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта –
сједиште; 4. ЈИБ; 5. Контакт телефон; 6. Врста рекламног медија/паноа; 7. Подаци о објекту и локацији; 8.
Период оглашавања.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-13 - Адаптација - промјена намјене објекта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Локацијски услови - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе
Шамац – прибављају се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
2. Грађевинска дозвола - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе
Шамац – прибавља се по службеној дужности ако је издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
3. Техничка документација, односно пројекат за извођење - Овлашћена пројектна организација – оригинал;
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. ЈИБ; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног
субјекта – сједиште; 5. Контакт телефон; 6. Врста објекта; 7. Број катастарске честице; 8. Број посједовног
листа; 9. Ознака катастарске општине; 10. Број к.ч. према старом премјеру; 11. Број ЗК улошка; 12. Постојеће
рјешење; 13. Врста радова.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-14 - Исколчење објекта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за исколчење објекта – 30,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Локацијски услови - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе
Шамац - прибављају се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
2. Грађевинска дозвола - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе
Шамац - прибавља се по службеној дужности ако је издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
3. Записник о увиђају на лицу мјеста - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
општинске управе Шамац - прибавља се по службеној дужности ако је издаје ово исто Одјелење и
посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе).
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Број и мјесто издавања личне карте; 3. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта –
сједиште; 4. ЈИБ; 5. Контакт телефон; 6. Врста објекта.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-15 - Утврђивање обавезе плаћања комуналне таксе за приређивање музичког програма уживо
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима, плаћа се комунална такса по дневном наступу и то:
- у угоститељским објектима површине до 150 m2……........…20,00 KM
- у угоститељским објектима површине веће од 150 m2………25,00 KM
- масовни скупови…………………..…..……………….…….….50,00 KM
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НАПОМЕНА Тарифни број 2:
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном износу за
одобрени период
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 2 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење којим је дато одобрење за рад угоститељског објекта - Одјељење за привреду општинске управе
Шамац – прибавља се по службеној дужности ако га Одјелење за привреду посједује у својој
евиденцији/архиви;
2. Доказ о уплати комуналне таксе за извођење музичког програма Пошта, банка – оригинал;
3. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Број и мјесто издавања личне карте; 3. Пребивалиште – адреса становања / Адреса правног субјекта –
сједиште; 4. ЈИБ; 5. Контакт телефон; 6. Врста рекламног медија/паноа; 7. Подаци о објекту и локацији; 8.
Период оглашавања.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-17 - Еколошка дозвола
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за издавање еколошке сагласности – 50,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Локацијски услови - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске управе
Шамац - прибављају се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и посједује у службеној
евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
2. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
3. ЗК уложак (доказ о власништву) - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се
по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Копија катастарског плана - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
5. Пројекат о еколошкој дозволи - Правно лице које посједује лиценцу – оригинал;
6. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Назив правног или физичког лица; 2. Мјесто и адреса сједишта/становања; 3. Назив
фирме; 4. ЈМБГ/ЈИБ; 5. Контакт телефон; 6. Број личне карте; 7. Подаци о објекту (локација/улица и број); 8.
Број к.ч; 9. Катастарска општина; 10. Број ЗК и к.ч. по старом премјеру.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-18 - Одобрење за кориштење општинских путева теретним возилима којa премашују дозвољену масу
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Општинска административна такса – 10,00 КМ;
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Елаборат о чишћењу корита ријека - ЈУ "Воде Српске" – оригинал/овјерена копија;
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме / назив правног лица; 2. Адреса становања или контакт адреса; 3.
ЈМБГ/ЈИБ; 4. Контакт телефон; 5. Временски период неопходан за дозволу теретног саобраћаја.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-19 - Заузимање јавне површине
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1. Општинска административна такса за рјешење – 10,00 КМ; 2. За коришћење
простора на јавним површинама плаћа се комунална такса за одобрени период и то:
1. За коришћење простора на јавним површинама, осим у сврху продаје штампе, књига и других
публикација:
•
коришћење јавне површине за постављање столова (башти) испред угоститељских објеката, у периоду
од 1.5. до 30.9., по 1m2:
a1. Улице Мајке Јевросиме и Краља Александра I Карађорђевића:
•
отвореног типа…………………………………………….3,00 КМ
•
затвореног типа……………………………………………3,00 КМ
a2. Остале улице у насељеном мјесту Шамац:
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•
отвореног типа…………………………………………….2,00 КМ
•
затвореног типа……………………………………………2,00 КМ
НАПОМЕНА уз тачку а):
Комунална такса за коришћење јавне површине за постављање столова (башти) отвореног типа, у
периоду од 1. октобра текуће године до 30. априла наредне године, плаћа се 50% од наведеног износа
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза за два мјесеца
коришћења, а остали износ комуналне таксе унапријед, у једнаким мјесечним ратама до 5. у мјесецу
б)
заузимање јавне површине за продају сладоледа, сјеменки, кокица, кукуруза, лутрије, бижутерије,
цвијећа и слично,за једно продајно мјесто плаћа се:
•
мјесечно…………………………………………………..30,00 КМ
•
дневно……………………………………………………..5,00 КМ
НАПОМЕНА уз тачку б):
Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед
мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
ц)
за постављање изложбених мјеста испред пословног објекта и пословног простора – за једно
изложбено мјесто плаћа се:
•
мјесечно………………………………………………….10,00 КМ
НАПОМЕНА уз тачку ц):
Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед
мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
д)
за постављање рекламних табли на јавној површини:
•
1m2………………………………………………5,00 KM
НАПОМЕНА уз тачку д):
Комунална такса се утврђује сразмјерно времену коришћења површине, а плаћа се унапријед
мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, до 5. у мјесецу
ђ)
за привремено постављање монтажних објеката:
•
гараже.…………………………………………0,50КМ
•
киосци……………………………………………2,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
А) За заузимање јавне површине за постављање љетних башти, штандова, киоска, покретних бифеа и
грилова, импровизованих објеката за продају и сл.
1. Рјешење о одобреној дјелатности - Општинска организациона јединица или друга институција која
издаје документ – копија;
2. Скица локације - Власник или корисник – оригинал;
3. Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта - Власник или корисник –
оригинал;
4. Одобрење за претходну годину (ако посједује) - Општинска организациона јединица или друга
институција која издаје документ – копија.
Б) За заузимање јавне површине за постављање гараже
1. Сагласност Заједнице етажних власника – ЗЕВ – оригинал/овјерена копија;
2. Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта - Власник или корисник –
оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1) Име и презима/ назив правног лица 2) Адреса становања или контакт адреса 3)
ЈМБГ/ЈИБ 4) Контакт телефон 5) Адреса/локација објекта 6) Димензије површине која се заузима (у
квадратним метрима) 7) Карактеристике објекта 8) Период закупа.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-20 - Престанак кориштења јавне површине
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење – 5,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Ако посједује, одобрење за претходну годину - Општинска организациона јединица или друга
институција која издаје документ – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презима/ назив правног лица; 2. Адреса становања или контакт адреса; 3.
ЈМБГ/ЈИБ; 4. Контакт телефон; 5. Подаци о објекту / локација.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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06-21 - Ослобађање од плаћања таксе на истакнуту фирму
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса на захтјев – 2,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење о одобреној дјелатности - Општинска организациона јединица или друга институција која издаје
документ – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. 1. Име и презима/ назив правног лица; 2. Адреса становања или контакт адреса; 3.
ЈМБГ/ЈИБ; 4. Контакт телефон; 5. Пословно име; 6. Основна дјелатност.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-22 - Захтјев за привремену обуставу саобраћаја
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ: /
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презима/ назив правног лица; 2. Адреса становања или контакт адреса; 2.
ЈМБГ/ЈИБ; 3. Контакт телефон; 4. Подаци о локацији привремене обуставе саобраћаја; 5. Период трајања.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-23 - Регистрација заједнице етажних власника
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за рјешење о упису оснивања заједница етажних
власника у регистар – 30,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Оснивачки акт заједнице - Заједница етажних власника – оригинал;
2. Овјерен списак чланова заједнице (етажних власника) са потписима - Заједница етажних власника –
оригинал;
3. Одлука о именовању заступника заједнице - Заједница етажних власника – оригинал;
4. Овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице - Заједница етажних власника – оригинал;
5. Регистарски лист- Образац – Прописан образац - оригинал;
6. Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка – оригинал;
7. Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) и презиме; 2. Адреса становања; 3. ЈМБГ/ЈИБ; 4. Број личне
карте; 5. Контакт телефон; 6. Назив заједнице етажних власника; 7. Сједиште ЗЕВ (улица и број).
ОБРАЗАЦ: Образац прописан Правилником о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених
зграда
06-24 - Промјена лица овлаштеног за заступање ЗЕВ/упис статусне промјене/упис престанка заједнице
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1. Општинска административна такса за рјешење о упису статусне промјене – 20,00
КМ; 2. Општинска административна такса за рјешење о упису промјене лица овлаштених за заступање - 5,00
КМ.
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Попуњен образац регистарског листа - Прописан образац - оригинал;
2. Одлука о именовању заступника заједнице - Заједница етажних власника – оригинал;
3. Овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице - Заједница етажних власника – оригинал;
4. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) и презиме; 2. Адреса становања; 3. ЈМБГ/ЈИБ; 4. Број личне
карте; 5. Контакт телефон; 6. Назив заједнице етажних власника; 7. Сједиште ЗЕВ (улица и број).
ОБРАЗАЦ: Образац прописан Правилником о упису у регистар заједнице етажних власника стамбених
зграда.
06-25 - Прикључење јавне расвјете на приватно бројило
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ: /
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презима/ назив правног лица; 2. Адреса становања или контакт адреса; 3.
ЈМБГ/ЈИБ; 4. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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06-26 - Постављање рекламе или рекламног натписа
ТАКСЕ И НАКНАДЕ:
1. Општинска административна такса – 10,00 КМ;
2. Комунална такса на годишњем нивоу за истицање рекламе на јавним и другим површинама:
• реклама величине до 2 m²
- једнострано……………………………..100,00 KM
- двострано……………………………….200,00 КМ
• реклама величине од 2 m2 до 4 m2
- једнострано……………………………..300,00 KM
- двострано……………………………….400,00 КМ
• преко 4 m2
- једнострано……………………………..600,00 KM
- двострано……………………………….800,00 КМ
• стуб и јарбол……………………………100,00 КМ
НАПОМЕНА:
- Комунална такса се наплаћује у пуном износу за постављање реклама чија је сврха рекламирање за
потребе трећих лица – комерцијално рекламирање, на јавној површини.
- Комунална такса се наплаћује у износу од 70% за постављање реклама на јавној површини у сврху
рекламирања сопствених производа, услуга и дјелатности.
- Комунална такса се наплаћује у износу од 50% за постављање реклама на другим површинама –
приватно власништво
ДОКУМЕНТИ:
1. Нацрт јавне површине са техничким описом и дизајном рекламе - Овлашћено предузеће –
оригинал/овјерена копија;
2. Фотографија локације – Подносилац захтјева – оригинал;
3. Писмена сагласност власника земљишта/објеката уколико подносилац захтјева није власник - Власник
земљишта/објекта - оригинал/овјерена копија;
4. Доказ о уплати административне таксе – Пошта, банка – оригинал;
5. Статички прорачун и шема инсталација (за билборде и свијетлеће рекламе преко 2 м2) - Овлаштено
правно лице – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презима/ назив правног лица; 2. Адреса становања или контакт адреса; 3.
ЈМБГ/ЈИБ; 4. Контакт телефон; 5. Подаци о локацији; 6. Димензије рекламе; 7. Адреса локације; 8. Период
заузимања.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-27 - Измјена статуса непокретности
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом - РУ за геодетске и имовинско-правне послове
ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза
подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора
прилагати уз захтјев);
2. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
3. Земљишнокњижни извадак - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Писмено образложење захтјева - Странка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме / назив правног лица; 2. Број личне карте; 3. Пребивалиште – адреса
становања / Адреса правног субјекта- сједиште; 4. ЈМБГ/ЈИБ; 5. Контакт телефон; 6. Подаци о некретнини.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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06-28 - Увјерењa из службене евиденције
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за увјерења из евиденције – 7,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катастарског плана - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
2. Посједовни лист или други доказ, зависно од сврхе увјерења - РУ за геодетске и имовинско-правне
послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје
обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не
мора прилагати уз захтјев);
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) презиме; 2. Адреса становања; 3. Назив фирме; 4.
ЈМБГ/ЈИБ; 5. Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Сврха издавања увјерења.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-29 - Утврђивање кућног броја
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за увјерења из евиденције – 7,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Доказ о идентификацији објекта (копија катастарског плана са уцртаним објектом, уговор, дозвола и
тд.) - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на
основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу
таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев).
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) презиме; 2. Адреса становања; 3. Назив фирме; 4.
ЈМБГ/ЈИБ; 5. Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Сврха издавања увјерења.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-30 - Прикључење на нн мрежу
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом - РУ за геодетске и имовинско-правне
послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје
обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам
не мора прилагати уз захтјев);
2. Писмено образложење захтјева - Подносилац захтјева – оригинал;
3. Фотографије објекта - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове - оригинал;
4. Грађевинска дозвола или доказ о покренутом поступку издавања дозволее (само ако се ради о објекту
за који се тражи грађевинска дозвола) - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове - прибавља се по службеној дужности јер је издаје ово исто Одјелење и посједује у својој
евиденцији/архиви.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) презиме; 2. Адреса становања; 3. Назив фирме; 4.
ЈМБГ/ЈИБ; 5. Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Сврха издавања увјерења.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-32 - Контрола откупне цијене стана
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса на захтјев – 2,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Комплет образаца за откуп стана Прописан образац – оригинал;
2. Уговор о кориштењу стана – рјешење - Власник стана који даје стан у откуп – оригинал;
3. Потврда да се не води парнични поступак
- Основни суд – оригинал;
4. Увјерење о етажирању стана - Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - ПЈ
Шамац – оригинал;
5. Докази који служе за коефицијент личних попуста - Разне институције/органи – оригинал;
6. Кућна листа - Општина Шамац – оригинал;
7. Личне карте чланова домаћинства – МУП РС – овјерена копија;
8. Изводи из матичне књиге рођених и вјенчаних - Општина / Одј. за општу управу – оригинал;
9. Правоснажно рјешење Министарства о враћању станарског права - Министарство за избјеглице и
расељена лица – оригинал;
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10. Записник Министарства о поновном увођењу у посјед - Министарство за избјеглице и расељена лица
– оригинал;
11. Потврда о некориштењу туђе имовине - Министарство за избјеглице и расељена лица – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме / назив правног лица; 2. Адреса становања / сједиште или контакт
адреса; 3. ЈМБГ/ЈИБ; 4. Контакт телефон; 5. Подаци о стану - локација, улица и број; 6. Број стана; 7.
Површина стана; 8. Подаци о кориснику стана са којим се закључује уговор.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-35 - Закуп столова на зеленој пијаци
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: 1. Општинска административна такса за рјешење – 10,00 КМ;
2. Комунална такса за коришћење јавне површине на Зеленој пијаци за излагање и продају
пољопривредних производа:
е1)
за јавну површину на којој су постављени столови- наткривени:
коришћење једног стола:
•
годишње………………………………………….180,00 КМ
•
мјесечно……………………………………………20,00 КМ
•
пазарни дани - (сриједа и субота)……………....…4,00 КМ
•
остали дани………………………………………....3,00 КМ
коришћење пола стола:
•
годишње ………………………………………….100,00 КМ
•
мјесечно ………………………………………..….15,00 КМ
•
пазарни дани - (сриједа и субота) ………….…......2,50 КМ
•
остали дани …………….……………………….....2,00 КМ
е2)
за јавну површину на којој су постављени столови- ненаткривени:
коришћење једног стола:
•
годишње………………………………………….130,00 КМ
•
мјесечно……………………………………………15,00 КМ
•
пазарни дани - (сриједа и субота)………………....3,00 КМ
•
остали дани……………………………………...….2,00 КМ
коришћење пола стола:
•
годишње ………………………………………..….70,00 КМ
•
мјесечно ………………………………………........10,00 КМ
•
пазарни дани - (сриједа и субота) ……………........2,00 КМ
•
остали дани …………….………………..……........1,50 КМ
е3)
за површину на којој нису постављени столови:
коришћење једног продајног мјеста – означено на јавној површини:
•
годишње ………………………………………..….80,00 КМ
•
мјесечно ………………………………………..….10,00 КМ
коришћење једног продајног мјеста – неозначено на јавној површини, плаћа се комунална такса по m2, и то:
•
пазарни дани (сриједа и субота)….…………..........1,50 КМ
•
остали дани …………………………………….…...1,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта - Власник или корисник –
оригинал;
2. Скица локације - Габарити - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове –
оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме / назив правног лица; 2. Адреса становања или контакт адреса; 3.
ЈМБГ/ЈИБ; 4. Контакт телефон; 5. Адреса локације; 6. Период закупа.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-36 - Ослобађања од обавеза плаћања комуналне таксе за заузимање јавне површине
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Увјерење о статусу РВИ или ППБ - Општинска организациона јединица или друга институција која
издаје документ - прибавља се по службеној дужности ако га издаје општинско одјелење и посједује у
службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
2. Скица локације - Габарити - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове –

73

Страна 74 - Уторак, 24. октобар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20
оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме / назив правног лица; 2. Адреса становања или контакт адреса; 3.
ЈМБГ/ЈИБ; 4. Контакт телефон; 5. Адреса локације; 6. Период закупа.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-37 - Измјена правоснажног рјешења
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса – 10,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Рјешење чија се измјена захтијева - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове прибавља се по службеној дужности ако га ово одјелење посједује у службеној евиденцији/архиви (не
плаћа се посебна такса/накнада за ове документе);
2. Доказ о уплати општинске административне таксе – Пошта, банка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име и презиме / име једног родитеља; 2. ЈМБГ; 3. Адреса подносиоца захтјева; 4. Број
личне карте; 5. Контакт телефон; 6. Број и датум рјешења чија се измјена тражи; 7. Разлог измјене
правоснажног рјешења.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-38 - Понуда за продају властите непокретности општини Шамац
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом - РУ за геодетске и имовинско-правне
послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје
обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам
не мора прилагати уз захтјев);
2. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
3. Земљишнокњижни уложак - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Елаборат о извршеној процјени вриједности непокретности - Вјештак арх-грађ. Струке – оригинал;
5. Писмено Образложење захтјева - Подносилац захтјева – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име, презиме, очево име / име одговорне особе у правном субјекту / назив правног
лица; 2. Датум и мјесто рођења; 3. Број и мјесто издавања личне карте; 4. Пребивалиште – адреса становања /
Адреса правног субјекта – сједиште; 5. ЈМБГ/ЈИБ; 6. Контакт телефон; 7. Ознака некретнине; 8. Цијена
некретнине.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-39 - Куповина непокретности у својини општине
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана (Правилник о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе не дефинише рок
за завршетак поступка, даје се само описно ток поступка, а једино скупштина, која доноси одлуку о
продаји, том одлуком обавезује начелника да објави конкурс у року од 15 дана од доношења одлуке. Остале
фазе поступка нису дефинисане посебним роковима)
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом - РУ за геодетске и имовинско-правне
послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје
обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам
не мора прилагати уз захтјев);
2. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
3. Земљишнокњижни уложак - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по
службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
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4. Елаборат о процјени вриједности непокретности - Вјештак арх-грађ. Струке – оригинал;
5. Писмено образложење захтјева - Странка – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (очево име) презиме, односно назив правног лица; 2. Адреса подносиоца; 3. ЈМБГ
или ЈИБ; 4. Контакт телефон; 5. Ознака катастарске честице; 6. Ознака катастарске општине; 7. Број ЗК
улошка ; 8. Површина у м2.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-40 - Увјерење о могућности цијепања - обједињавања земљишта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за увјерења из евиденције – 7,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катастарског плана са уписаном идентификацијом - РУ за геодетске и имовинско-правне
послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје
обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам
не мора прилагати уз захтјев);
2. Посједовни лист - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној
дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати
одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
3. Земљишно-књижни извадак - РУ за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Шамац - прибавља се
по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да
плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев);
4. Скица цијепања-обједињавања - Подносилац захтјева – оригинал/овјерена копија;
5. Писмено образложење захтјева - Подносилац захтјева – оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) презиме; 2. Адреса становања; 3. Назив фирме; 4.
ЈМБГ/ЈИБ; 5. Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Сврха издавања увјерења.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
06-41 - Извод из планске документације
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за издавање извода из просторно-планских аката
– 17,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Копија катарског плана са уписаном идфентификацијом - РУ за геодетске и имовинско-правне
послове ПЈ Шамац - прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје
обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам
не мора прилагати уз захтјев);
2. Писмено образложење захтјева – Странка –оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Име (име једног родитеља) презиме; 2. Адреса становања; 3. Назив фирме; 4.
ЈМБГ/ЈИБ; 5. Број личне карте; 6. Контакт телефон; 7. Назнака документа просторног уређења из којег се
тражи извод.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
Служба за друштвене дјелатности (09)
09-01 - Остваривање права на новчану накнаду за подстицај наталитету
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед потпуности и основаности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Изјава о заједничком домаћинству
- Одјељење за општу управу – овјерена копија;
2. Извод из матичне књиге рођених за дијете - Одјељење за општу управу – овјерена копија;
3. Отпусна листа из болнице за дијете - Здравствена установа - овјерена копија;
4. Текући рачун – Банка – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име оца и име; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и мјесто издавања
личне карте; 5. Пребивалиште-адреса становања; 6. Контакт телефон; 7. Име новорођеног дјетета.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
09-02 - Одобравање средстава за вантјелесну оплодњу
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 5 дана (1 дан за преглед потпуности и основаности захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Лична карта – МУП РС – копија;

75

Страна 76 - Уторак, 24. октобар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20
2. Жиро рачун – Банка – копија;
3. Доказ надлежне канцеларије Фонда здравственог осигурања РС о признавању права на двије
процедуре асистиране репродукције - Фонд здравственог осигурања РС – копија;
4. Потврда о мјесту пребивалишта подносиоца захтјева – МУП РС – копија;
5. Медицински налази који доказују оправдану потребу за процедуром асистиране репродукције, и
медицинску документацију о претходно проведеним и неуспјелим поступцима вантјелесне оплодње Здравствена установа - копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име оца и име; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и мјесто издавања
личне карте; 5. Пребивалиште-адреса становања; 6. Контакт телефон; 7. Образложење захјева; 8. Износ
тражених средстава.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
09-03 - Пријава на конкурс за додјелу студентске стипендије
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 60 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Увјерење о упису на факултет – Факултет – оригинал;
2. Увјерење о оствареној просјечној оцјени – Факултет – оригинал;
3. Доказ о статусу за ППБ, дјецу РБИ, цивилне жртве и нестали Надлежно општинско одјељење оригинал/овјерена копија;
4. Увјерење да су брат или сестра редовни студенти (уколико су двоје или више дјеце из исте породице
студенти) – Факултет – оригинал/овјерена копија;
5. Лична карта – МУП РС – копија;
6. Текући рачун – Банка – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име оца и име; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и мјесто издавања
личне карте; 5. Пребивалиште-адреса становања; 6. Контакт телефон; 7. Назив факултета; 8. Година студија;
9. Подаци о претходном школовању (навести завршену средњу школу или годину студија); 10. Успјех и
просјечна оцјена; 11. Подаци о претходном кориштењу стипендије; 12. Подаци о члановима породице који,
евентуално, користе стипендију (име и презиме, сродство с подносиоцем захтјева).
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
09-04 - Увјерењe о статусу стипендисте
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 3 дана
ДОКУМЕНТИ: /
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име оца и име; 2. Датум и мјесто рођења; 3. ЈМБГ; 4. Број и мјесто издавања
личне карте; 5. Пребивалиште-адреса становања; 6. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
09-05 - Суфинансирање активности институција/организација у области културе
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Захтјев – Подносилац захтјева – оригинал;
2. Текући рачун - Банка – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Назив удружења или организације; 2. Сједиште; 3. Адреса; 4. Контакт особа; 5.
Контакт телефон; 6. Сврха за коју су потребна средства.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
09-06 - Суфинансирање активности институција/организација у области образовања
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Списак ученика – Школа – оригинал;
2. Текући рачун - Банка – копија;
3. Изјава родитеља - Подносилац захтјева - овјерена копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Назив установе; 2. Сједиште; 3. Адреса; 4. Контакт особа; 5. Контакт телефон; 6. Сврха
за коју су потребна средства.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
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09-07 - Суфинансирање активности клубова у области спорта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИРок за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Захтјев (јер се ради о регистрованим клубовима/организацијама чије податке води Спортски савез на
основу интерне одлуке о расподјели средстава) – Подносилац захтјева - оригинал.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Назив спортског клуба клуба /организације; 2. Сједиште; 3. Адреса; 4. Контакт особа;
5. Контакт телефон; 6. Сврха за коју су потребна средства.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
09-08 - Суфинансирање активности удружења грађана/НВО
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 15 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Захтјев – Подносилац захтјева – оригинал;
2. Текући рачун - Банка – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Назив удружења или организације; 2. Сједиште; 3. Адреса; 4. Контакт особа; 5.
Контакт телефон; 6. Сврха за коју су потребна средства.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
09-09 - Додјела једнократне новчане помоћи
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (3 дана за преглед предмета)
ДОКУМЕНТИ:
1. Овјерена изјава странке – Општина - оригинал/овјерена копија;
2. Текући рачун - Банка – копија;
3. Лична карта – МУП РС – копија;
4. Документација којом странка доказује своје социјалне потребе (лијечење, болест, школовање) Надлежна институција/орган – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме, име једног родитеља и име; 2. ЈМБГ; 3. Адреса (мјесто, улица и број); 4. Број
личне карте; 5. Контакт телефон; 6. Образложење захтјева.
.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
Одсјек за инспекције (10)
10-01 - Уништавање робе с истеклим роком трајања
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за присуство санитарног инспектора уништењу
робе са истеклим роком трајања – 25,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 10 дана (3 дана за преглед потпуности и оправданости
захтјева)
ДОКУМЕНТИ: /
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме/назив предузећа; 2. Име/одговорно лице у предузећу; 3. Име једног родитеља;
4. ЈМБГ/ЈИБ; 5. Број личне карте и МУП; 6. Адреса становања / сједиште предузећа; 7. Контакт адреса; 8.
Контакт телефон; 9. Образложење захтјева.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
10-02 - Ексхумација и превоз умрлог лица
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: Општинска административна такса за ископ и пренос посмртних остатака са једне
локације на другу – 20,00 КМ
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 7 дана (2 дана за преглед потпуности и оправданости
захтјева)
ДОКУМЕНТИ:
1. Потврда о узроку смрти - Јавна здравствена установа – копија;
2. Извод из матичне књиге умрлих - Надлежни општински орган – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Презиме; 2. Име (име једног родитеља) и презиме; 3. Датум, мјесто и општина рођења;
4. ЈМБГ; 5. Број личне карте; 6. Пребивалиште и адреса становања; 7. Контакт телефон; 8. Име и презиме
умрлог; 9. Датум смрти; 10. Локација гробља са којег се врши ексхумација; 11. Датум и вријеме ексхумације.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о начину и условима под којима се врши обдукција, ексхумација и
превожење умрлих лица
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10-03 - Пријава почетка извођења радова - пријава градилишта
ТАКСЕ И НАКНАДЕ: /
РОКОВИ: Рок за рјешавање потпуног захтјева – 8 дана
ДОКУМЕНТИ:
1. Грађевинска дозвола - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – копија;
2. Записник о исколчавању - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове – копија;
3. Уговор о грађењу - Извођач радова или инвеститор – копија;
4. Лиценца за грађење, односно лиценца за извођење појединих радова - Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију, Бања Лука – копија;
5. Рјешење о именовању одговорног лица на градилишту, односно одговорног лица за извођење
појединих радова - Извођач радова – копија;
6. Лиценца за грађење, односно лиценца за извођење појединих радова за одговорно лице на градилишту
- Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Бања Лука – копија;
7. Уговор о ангажовању надзорног органа – Инвеститор – копија;
8. Лиценца за надзор, односно лиценца за надзор појединих радова за надзорни орган - Министарство за
просторно уређење, грађевинарство и екологију, Бања Лука – копија.
ИНФОРМАЦИЈЕ: 1. Подносилац пријаве (назив правног лица или име и презиме физичког лица); 2. Адреса
подносиоца пријаве (сједиште правног лица или адреса физичког лица); 3. Контакт телефон.
ОБРАЗАЦ: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине ШАМАЦ
Образложење
Општина Шамац и групација Свјетске банке закључили су уговор о сарадњи на основу којег је општина
Шамац преузела обавезу предузимања активности ради побољшања пословног окружења и
конкурентности на територији општине.
Уз техничку подршку Свјетске банке, Радна група је, у складу с преузетим обавезама из Рјешења
начелника Општине, број 01/111-2/17 од 03.01.2017. године, израдила сет препорука које је начелник
Општине усвојио доношењем Одлуке о усвајању препорука за поједностављење административних
поступака, број 01-022- 330 /2017 од 09.10.2017. године.
Имајући у виду напријед наведено и да је потребно посебним Правилником прописати нове, унапријеђене
и побољшане административне поступке које проводи општина Шамац, одлучено је као у изреци одлуке.

395.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Ослобађају се плаћања општинске административне таксе поднесци за пријаву на Јавни позив за одабир
корисника/ца помоћи за изградњу и санацију стамбених јединица уништених или оштећених у поплавама
2014. године на подручју општина/градова: Бања Лука, Бијељина, Братунац, Брод, Добој, Доњи Жабар,
Градишка, Језеро, Костајница, Лакташи, Лопаре, Модрича, Нови Град, Петрово, Приједор, Прњавор,
Шамац, Шековићи, Шипово, Србац, Теслић, Угљевик, Власеница и Зворник, у оквиру Пројекта за
опоравак од поплава који финансира Европска унија, а имплементира Развојни програм Уједињених
нација (UNDP) у Босни и Херцеговини у партнерству са Међународном организацијом за миграције
(IOM).
II
Јавни позив из тачке I овог закључка је отворен од 09.10.2017. године до 09.11.2017. године и у том
периоду сва физичка лица – подносиоци пријаве по наведеном Јавном позиву су ослобођени плаћања
општинске административне таксе.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за општу управу.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-344/2017
Датум, 17.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

396.
На основу члана 59. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 31, а у вези са чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српскe
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), сагласно одредбама члана 66.
и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник
Општине Шамац доноси
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину.
II
Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину доставља се Министарству финансија
Републике Српске ради добијања препорука.
III
Саставни дио овог закључка је Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
V
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-349/2017
Датум, 23.10.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

ОГЛАСИ
397.
ОГЛАС
Општинска управа Општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на
основу закључка број 06-372-14/2017 од 20.10.2017. године, извршиo је исправку у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06-32 брисање корисника оснивача у
Заједници етажних власника „МЕРКУР“ ул. Цара Душана 14, Шамац са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „МЕРКУР“ ул. Цара Душана 14, Шамац. Оснивачи: 8
етажних власника станова стамбене зграде и 1 етажни власник пословног простора.. Дјелатност: 8110помоћне дјелатности управљања зградама. Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином, док чланови одговарају супсидијарно до висине свог удјела у
плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким
дијеловима зграде. Заједницу заступа Жарко Илинчић предсједник Скуштине заједнице етажних власника
без ограничења.
Број: 06-372-14/2017
Дана: 23.10.2017. године

Службено лице органа
Ведрана Михаљчић

79

Страна 80 - Уторак, 24. октобар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 20

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
387. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Стручне
финансијске услуге у правцу финансијске консолидације Општине Шамац са акцентом
на рјешавање финансијских проблема везаних за наплату властитих потраживања“
388. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„Професионално управљање процесом и спровођење поступка пријевременог откупа,
повлачења и поништења обвезница из прве емисије, јавном понудом, Општине Шамац“
389. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка уличног новогодишњег накита“
390. Одлука о усвајању препорука за поједностављење административних поступака
391. Одлука о рационализацији поступања по захтјевима странака
392. Одлука o успостављању Регистра административних поступака Општине Шамац
393. Правилник o вођењу и одржавању Регистра административних поступака
394. Правилник о рационализацији рада Oпштинске управе општине Шамац
395. Закључак
396. Закључак

ОГЛАСИ
397. Оглас

Уторак, 24. октобар 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 20/17
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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