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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
533.
На основу чл. 36. и 88. став (2) Статута Општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17)
и члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
12/17), Скупштина општине Шамац, на XV редовној сједници одржаној дана 22.12.2017.године, донијела
је
П Р О Г Р А М Р А Д А
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
I УВОДНИ ДИО
Овим Програмом утврђују се питања тематског и нормативног садржаја о којима ће Скупштина
општине Шамац расправљати и одлучивати у оквиру њених права и дужности, носиоци задатака на
припремању материјала, рокови за њихово разматрање као и предлагачи материјала.
Поред питања наведених у овом Програму, која чине основу за рад Скупштине општине и њених
радних тијела, Скупштина општине ће разматрати и друга питања која буду произилазила из закона и
других прописа, као и питања која се у свакодневној активности општинских органа појаве као актуелна,
а из надлежности су Скупштине општине.
У складу са закоснким и статутарним овлашћењима Скупштина ће на својим сједницама вршити изборе и
именовања и рјешавати друга питања везана за остваривање кадровске политике
Начелник општине и други предлагачи материјала, као и обрађивачи материјала, дужни су да се
придржавају утврђених рокова и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему
материјала, као и за законитост поднесених приједлога аката.
Термини одржавања сједница Скупштине општине утврђиваће се у складу са одредбама
Пословника о раду Скупштине општине Шамац.
II ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО
Скупштина општине ће на својим сједницама у току 2018. годинe,
материјале:

разматрати сљедеће

ЈАНУАР
1. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за
2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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2. Приједлог одлуке о приступању изради Урбанистичког
плана насељеног мјеста Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Приједлог Одлуке о начину финансирања политичких странака
из Буџета општине Шамац за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије секретар Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац
и радних тијела у Скупштини општине у 2017. год.
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
5. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Одбор за жалбе Општине Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
6. Информација о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2017. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
7. Информација о реализацији Програма заједничке комуналне
потрошње за 2017. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
8. Информација о раду Комуналне полиције у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ФЕБРУАР
9. Приједлог Програма одржавања, заштите и реконструкције
локалних путева и улица на територији општине Шамац
у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
10. Приједлог Програма и календара културних
активности у 2018 години
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ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
11.

Приједлог одлуке о подизању и одржавању споменика од посебног значаја
за општину Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

12. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите и
реконструкције локалних путева и улица на подручју општине
Шамац у 2017 години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
13. Информација о раду општинских инспекција у 2017. години са планом
рада за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
14. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине
Шамац у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
15. Информација о реализацији уговора о закупу пословног простора и
објеката у својини Општине Шамац и пословних простора којима
располаже Општина Шамац у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
16. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац
за период 01.01.-31.12.2017. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
МАРТ
17. Приједлог одлуке о додјели општинских награда и признања
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања
18. Приједлог одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева
и улица на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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19. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о изради основа заштите,
уређења и кориштења пољопривредног земљишта за територију
општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
20. Извјештај о раду Начелника општине Шамац и
Општинске управе у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељења и службе Општинске управе
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
21. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу
водних накнада у 2017. години са Планом коришћења
средстава од водних накнада у 2018. години и извјештај
о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за
2017. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
22. Извјештај о утрошку средстава за развој пољопривреде и села за
2017. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
23. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање
нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике
и правна лица у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
24. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац
у 2017. години са Програмом рада за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ:Општинска борачка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
25. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима
која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2017.
години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
АПРИЛ
26. Приједлог одлуке о висини накнаде за коришћење
путног земљишта за полагање инфраструктурних водова
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
27. Приједлог одлуке о заштити и држању животиља на подручју
општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
28. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац
за период 01.01.-31.12.2017. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
29. Информација о наплати локалних прихода Општине Шамац за
период 01.01-31.12.2017. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
30. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката
пословања за период од 01.01-31.12.2017. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
31. Информација о раду и функционисању система
цивилне заштите општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
Одсјек Цивилне заштите Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
32. Информација о стању регистрације заједница етажних
власника
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
33. Извјештај о пословању ЈУ Туристичка организација
Шамац у 2017. години са годишњим обрачуном
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Туристичка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Туристичка организација Шамац
34. Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичка
организација Шамац за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Туристичка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Туристичка организација Шамац
35. Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац
у 2017. години са годишњим обрачуном
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ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Апотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Апотека Шамац
36. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац
за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Апотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Апотека Шамац
37. Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац
у 2017. години са годишњим обрачуном
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна библиотека Шамац
МАЈ
38. Приједлог одлуке о комуналном реду
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
39. Приједлог одлуке о комуналним дјелатностима
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
40. Приједлог одлуке о начину организовања и спровођења
јавне расправе
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и Стручна служба начелника општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
41. Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије
развоја општине Шамац за 2017. годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба за локални економски развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
42. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац
у 2017. години са годишњим обрачуном
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Центар за социјални рад Шамац
43. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални
рад Шамац за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Центар за социјални рад Шамац
44. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац
у 2017. години са годишњим обрачуном

6

Страна 7 - Сриједа 27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 24
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Дом здравља Шамац
45. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Шамац
за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Дом здравља Шамац
46. Финансијски извјештај ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
Шамац за 2017. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
47. Информација о активностима и техничкој опремљености
Територијалне ватрогасне јединице Шамац у 2017. години
са планом рада за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек Територијална ватрогасна јединица
Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
48. Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе
''Никола Тесла'' на крају првог полугодишта за школску
2017/2018 годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
49. Информација о стању и материјално-економском положају
пензионера на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности у сарадњи са
Удружењем пензионера општине Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ЈУНИ
50. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју
општине Шамац путем прибављања писаних понуда за пољопривредну
производњу
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
51. Приједлог одлуке о збору грађана и грађанској иницијативи
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и Стручна служба начелника
општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
52. Приједлог одлуке о интернет презентацији општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и Стручна служба начелника
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општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
53. Приједлог одлуке о издавању билтена општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и Стручна служба начелника
општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
54. Извјештај о раду Начелника општине у органима ЈП ''Водовод
и канализација'' а.д. Шамац за 2017. годину
ОБРАЂИВАЧ: Органи ЈП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
55. Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац
са показатељима запослености у 2017. години
ОБРЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
56. Информација о стању безбједности за 2017. годину са
упоредним показатељима из 2016. године
ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
57. Информација о демографском стању на подручју општине
Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних
у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
58. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика
на подручју општине Шамац у 2017. години и план
расподјеле средстава за превоз ученика у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
59. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју
општине Шамац у школској 2017/2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ЈУЛИ
60. Приједлог одлуке о безбједности саобраћаја на путевима
општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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61. Извјештај о извршеним активностима у оквиру
Програма превенције и контроле незаразних болести
у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ''Дом здравља'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
62. Информација о стању и потребама социјално угроженх
категорија лица – корисника права на новчану помоћ у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
63. Информација о стању гробља на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
64. Информација о остваривању права одређених категорија у складу
са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске и у складу са
општинском Одлуком о проширеном обиму права породица погинулих бораца
и ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине
Шамац у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
65. Информација о раду невладиних организација и удружења
грађана на подручју општине Шамац у 2017. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
СЕПТЕМБАР
66. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица
на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
67. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске
ОБРЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
68. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за
период 01.01. до 30.06.2018. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
69. Информација о наплати локалних прихода Општине Шамац
за период 01.01-30.06.2018. године
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
70. Информација о раду општинских инспектора за период
01.01-30.06.2018. годин
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
71. Информација о извршеном упису ученика у прве
разреде Средње школе ''Никола Тесла'' и основних
школа на подручју општине Шамац за школску
2018/2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
72. Приједлог Омладинске политике општине Шамац за
период 2018-2020. година
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ОКТОБАР
73. Извјештај о раду ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
за школску 2017/2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
74. Годишњи програм рада за школску 2018/2019 годину
ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шама
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
75. Информација о наплати пореза на непокретности у
2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије у сарадњи са
Пореском управом РС Подручна јединица Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
76. Информација о раду и стању предшколског, основног
и средњего образовања и успјеху ученика на крају
школске 2017/2018. године
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
77. Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у
развоју
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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НОВЕМБАР
78. Приједлог одлуке о усвајању Нацрта Урбанистичког плана
насељеног мјеста Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
79. Информација о раду мјесних заједница на подручју општине
Шамац за 2018. годину са приједлогом приоритета у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
80. Нацрт буџета општине Шамац за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
81. Информација о снабдијевању водом на подручју
општине Шамац са посебним освртом на
снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
и ЈП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
82. Информација о стању у области културе и културним
манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац
у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ДЕЦЕМБАР
83. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Шамац
за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
84. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Шамац
за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
85. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама
на територији општине Шамац за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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86. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности
за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
87. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске
цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора
у 2018. години на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
88. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац
за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-495/17
Дана, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

534.
На основу члана 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број:
91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Републике Српске“, број 9/17), Скупштина
општине Шамац, на XV редовној сједници одржаној дана 22.12. 2017.године донијела је
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе
утврђивања пореза на непокретности у 2018. години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина вриједности непокретности на подручју општине Шамац по зонама на
дан 31.12.2017.године, која ће бити кориштена у сврху утврђивања пореза на непокретности у
2018.години.
Члан 2.
Непокретност у смислу члана 2. Став 1. Тачка 4. Закона о порезу на непокретности и ове Одлуке,
представља земљиште са свим оним што је трајно спојено с њим или што је изграђено на површини
земљишта, изнад или испод земљишта и подразумијева:
1) Земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско, индустријско и остало) и
2) Грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, индустријски и остали објекти).
Члан 3.
За утврђивање непокретности из члана 2. ове Одлуке, непокретности на територији општине Шамац
дијеле се на зоне и то:
-четри градске зоне (III, IV, V I VI зона) и
-остало грађевинско земљиште
Територијални обухват сваке градске зоне и осталог грађевинског земљишта из става 1. ове Одлуке се
темељи на зонама утврђеним Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Шамац“, број 21/17)
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Члан 4.
Висина вриједности непокретности на подручју општине Шамац по зонама износи:
Редни Назив зоне
земљиште
број
Грађевин. Пољопри Шумско Инд.
Остало
земљишт в.
земљ.
Земљ.
Земљ.
е
земљ.
1
2
3
4
5
6
7
1
Зона III
27,00KM/ 2,25
2,25
17,10
5,40
m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
2
Зона IV
19,80
2,25
2,25
17,10
5,40
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
3
Зона V
14,40
2,25
2,25
10,80
4,50
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
4
Зона VI
9,90
2,25
2,25
7,20
4,50
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
5
Остало
4,00
1,20
2,00
2,80
0,92
грађ.
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
KM/m2
земљ.

Редни
број

Назив
зоне

1
1

2
Зона III

2

Зона IV

3

Зона V

4

Зона VI

5

Остало
грађ.зем
љ.

објекти
Стамбене
Једин.
3
810,00
KM/m2
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
560,00
KM/m2

Цијена
куће
4
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
630,00
KM/m2
560,00
KM/m2

Пословни
простор
5
1080,00
KM/m2
990,00
KM/m2
900,00
KM/m2
855,00
KM/m2
640,00
KM/m2

Индус.
објекат
6
513,00
KM/m2
468,00
KM/m2
450,00
KM/m2
450,00
KM/m2
320,00
KM/m2

Остали
објекти
7
810,00
KM/m2
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
480,00
KM/m2

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини вриједности непокретности на
територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2017.години
(„Службени гласник општине Шамац“, број 15/16).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у („Службеном гласнику општине
Шамац“).
Број: 07-022-496 /17
Датум, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

535.
На основу члана 80. Став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 25. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Шамац“, број 21/17) и члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени
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гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XV редовној сједници одржаној
дана 22.12. 2017. године донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине
стамбеног и пословног простора за 2017. годину
на подручју општине Шамац
Члан 1.
Утврђује се просјечна, коначна грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2017. годину на подручју општине Шамац у висини од 653,05 КМ.
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне, коначне
грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2016. године на подручју
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 15/16).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац, а примјењиваће се од 01.01.2018. године
Број: 07-022-497/17
Датум, 22.12.2017.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

536.
На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“,
број 91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина
општине Шамац је на XV редовној сједници одржаној дана 22.12.2017. године, донијела:
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине Шамац у 2018. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се пореска стопа за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у
2018. години.
Члан 2.
Предмет опорезивања из ове одлуке су све непокретности на територији општине Шамац, под којим се у
складу са Законом о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), сматра
земљиште са свим оним што је трајно спојено с њим, или што је изграђено на површини земљишта, изнад
или испод њега, изузев непокретности наведених у члану 9. став 1. наведеног Закона.
Члан 3.
Пореска стопа за опорезивање непокретности за 2018. годину на територији општине Шамац износи
0,20%, а примјењиваће се на процјењену тржишну виједност непокретне имовине.
Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност
износи 0,10%.
Под непокретностима из става 2 овог члана подразумијевају се објекти за производњу и објекти за
складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине заокружену производну
цјелину.
Члан 4.
Утврђена пореска стопа из члана 3. ове одлуке не може се мијењати у току године.
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Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине Шамац у 2017. години („Службени гласник општине Шамац“, број
15/16).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“ .
Број: 07-022-498/17
Датум, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

537.
На основу члана 3. став (1) тачка 1) Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 47/17), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 97/16), члана 36. став (2) тачка 2) Статута
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број: 07/14) и Мишљења Министарства
саобраћаја и веза Бања Лука, број:13.03/345-2377/17 од 11.12.2017.године, Скупштина општине Шамац,
на XV редовној сједници одржаној дана 22.12.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о jaвном превозу лица и ствари у друмском саобраћају
на подручју општине Шамац
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком о jaвном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Шамац
(у даљем тексту: Одлука) уређујe се: начин, организација и услови за вршење јавног превоза лица и
ствари, регистарција редова вожње, превоз запрежним возилима, самарицама, пољопривредним
машинама, мотоциклима и мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни и други погон, облик
као и надзор над спровођењем ове одлуке.
II УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗА
Члан 2.
(1) Превозник је правно лице или предузетник који посједује одговарајућу лиценцу превозника и обавља
превоз лица, односно ствари.
(2) За приступ тржишту и вршење дјелатности друмског превоза, превозник је дужан да испуњава опште
и посебне услове прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске и актима
донесеним на основу њега.
Члaн 3.
(1) Општи услови за вршење превоза лица и ствари стичу се регистрацијом дјелатности превоза лица и
ствари у друмском саобраћају код надлежног регистрационог суда, или надлежног органа општине
Шамац, у складу са посебним прописима.
(2) Посебни услови које превозник мора да испуни ради стицања права на одговарајуће лиценце и
легитимацију за возача, прописани су Законом и подзаконским актима из ове области.
III ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Члан 4.
(1) Према врсти превоза, јавни превоз се дијели на јавни превоз лица и јавни превоз ствари.
(2) Према територијалном значају, јавни превоз се дијели на републички превоз и превоз на територији
јединице локалне самоуправе.
(3) Јавни превоз лица и ствари може се вршити властитим моторним возилом или моторним возилом
прибављеним посредством лизинга.
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1. Јавни превоз лица и ствари
Члан 5.
(1) Јавни превоз лица врши се као линијски и ванлинијски.
(2) Линијски превоз лица је превоз лица који се обавља на аутобуској линији по утврђеном и
регистрованом реду вожње, и по утврђеном и објављеном цјеновнику услуга превоза.
(3) Обавезно је да се у аутобусу којим се врши линијски превоз лица налази оригинал или овјерена
копија регистрованог реда вожње и цјеновник услуга превоза.
(4) Линијски превоз лица може да се обавља као приградски и градски превоз.
(5) Приградским превозом сматра се линијски превоз лица између два или више насеља на територији
општине Шамац.
(6) Градским превозом сматра се линијски превоз лица на подручју насеља Шамац.
Члан 6.
(1) Јавни превоз лица, на подручју општине Шамац, врши се аутобусима, који имају
одговарајући извод из лиценце.
(2) У аутобусу којим се врши јавни превоз обавезно је да се налази извод из лиценце.
(3)Аутобуси који припадају једном превознику, а служе за обављање градског и
приградског превоза, морају да буду једнообразно обојени или да имају други
карактеристичан знак распознавања са јасно и видљиво означеним улазом и излазом
са вањске стране.
Члан 7.
(1) Аутобус којим се врши линијски превоз лица означава се релацијском таблом у доњем десном углу
предњег вјетробранског стакла са назнаком аутобуске линије, крајњих и најмање једне од успутних
аутобуских станица, односно аутобуских стајалишта или са уграђеним механизмима за означавање
аутобуске линије.
(2) Посада аутобуса дужна је да посједује једнообразну одјећу и истакнуту
идентификациону ознаку.
(3) Када се возилом не врши редован превоз или се не примају путници, на предњој страни возила
поставља се одговарајућа табла са натписом: "ванредна вожња", "за гаражу - паркинг", "возило у
квару".
(4) У унутрашњости возила морају бити истакнуте важније одредбе о реду у возилу,
означена прва два десна мјеста за инвалиде, ознаке улазних и излазних врата и казне за
путнике затечене без одговарајућих возних карата.
(5)Ако то техничке могућности дозвољавају у унутрашњости аутобуса може да буде истакнут цјеновник
услуга, графичка карта са мрежом линија и ред вожње за линију на којој се врши превоз.
(6)Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и провјетрен са постављеним корпама или кесама за
отпатке а у зимском периоду и у дане када је вањска температура нижа од 10о С и загријан.
Члан 8.
(1) Превозник има право да возила, опрему, возне карте и елементе информативног система који су у
његовом власништву, користи за истицање рекламних порука, у складу са законом и прописима који
регулишу област рекламирања.
(2) Рекламне поруке, превозник може истицати само на начин који не ремети основну функцију возила,
уочљивост информативних порука за кориснике градског и приградског превоза, и да не угрожава
безбједност саобраћаја.
Члан 9.
(1) Превозник може вршити линијски превоз лица и са више аутобуса на цијелој дужини аутобуске
линије по регистрованом реду вожње, са ознаком бис вожње.
(2) Превозник не може линијски превоз лица вршити закупљеним аутобусом или повјерити, односно
уступити вршење линијског превоза другом превознику.
2. Усклађивање и регистрација редова вожње
Члан 10.
(1) Регистрација реда вожње аутобуских линија врши се на основу спроведеног поступка јавног
усклађивања редова вожње.
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(2) Усклађивање редова вожње је поступак ради успостављања регистра редова вожње аутобуских
линија, на основу прописаних правила и процедура.
(3) Поред поступка јавног усклађивања, из става 1. овог члана, ред вожње аутобуских линија може да се
региструје и на основу јавног позива или спроведеног поступка додјеле концесије, у складу са
законом којим се уређује област концесија.
(4) Начелник општине Шамац доноси правилник којим се прописују начин, критеријуми и поступак
усклађивања и регистрације редова вожње, образац и садржај регистра редова вожње за превоз лица
на територији општине Шамац.
(5) Усклађивање реда вожње у линијском превозу на територији општине Шамац врши Комисија за
усклађивање реда вожње аутобуских линија именована од стране Начелника општине.
(6) Регистрацију реда вожње у линијском превозу на територији општине Шамац врши Одјељење за
привреду и инспекцијске послове општине Шамац.

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Члан 11.
Усклађивање и регистрација редова вожње обавезно се врши једном годишње.
Поступак усклађивања и регистрације редова вожње покреће се посредством јавног позива
објављеног на сајту општине Шамац и у средствима јавног информисања најкасније до 01. фебруара
за текућу годину.
Поступак усклађивања и регистрације рeда вожње сматра се окончаним доношењем коначног
рјешења о регистрацији реда вожње, најкасније до 31. маја за текућу годину.
Ред вожње у линијском превозу лица региструје се на период од пет година.
Ако усклађивањем редова вожње нису обезбијеђене потребе корисника превоза на територији
општине Шамац, а након завршеног поступка усклађивања редова вожње, на захтјев заинтересованог
превозника, начелник општине може рјешењем утврдити ред вожње по ком се обавља превоз.
Рјешење, из става 5. овог члана, важи до завршетка поступка наредног усклађивања и регистрације
редова вожње на подручју општине Шамац.
Рјешење о регистрацији реда вожње и овјерен ред вожње доставља се превознику.
Накнаду за усклађивање и регистрацију редова вожње у линијском превозу лица на подручју
општине Шамац уређује се Одлуком о административним таксама општине Шамац.

Члан 12.
(1) Превозник је дужан да врши линијски превоз лица уредно и редовно по регистрованом реду вожње.
(2) Одступања од регистрованог реда вожње на линији могу се вршити изузетно из оправданих разлога
(елементарне и временске неприлике као и друге техничке неприлике које угрожавају безбиједност
саобраћаја). Превозник је дужан да о одступању и разлозима одступања обавијести надлежно
одјељење општине Шамац као и кориснике услуга превоза.
3. Аутобуска стајалишта
Члан 13.
(1) Аутобуско стајалиште је дио површине пута намијењен за заустављање аутобуса ради уласка и
изласка путника и које је обиљежено саобраћајним знаком.
(2) Надлежни орган општине Шамац својом одлуком одређује аутобуска стајалишта која се користе за
одређену врсту линијског превоза, а иста се објављује у „Службеном гласнику општине Шамац“.
(3) Аутобуси који врше јавни превоз лица у приградско превозу обавезни су да се заустављају на свим
стајалиштима уписаним у регистровани ред вожње.
(4) Превозник не мора да се заустави на стајалишту, ако у аутобусу нема слободних мјеста и ако нема
путника који на том стајалишту желе да изађу.
4. Ванлинијски превоз лица
Члан 14.
(1) Ванлинијски превоз лица је превоз унапријед познате групе лица, за који се релација, цијена превоза,
висина накнаде за споредне услуге, извршене за потребе лица и пртљага који се превозе, и други
услови, утврђују уговором између превозника и наручиоца превоза.
(2) Уговор, из става 1. овог члана, обавезно се налази у возилу којим се врши превоз.
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Члан 15.
(1) У возилу којим се врши ванлинијски превоз лица обавезно се налази прописно попуњен, закључен и
овјерен путни лист са списком путника.
(2) Путни лист је документ у ванлинијском превозу лица који, поред ознаке врсте
ванлинијског превоза, садржи податке о превознику и путницима ( име и презиме, број
личне исправе).
Члан 16.
(1)Ванлинијски превоз може се обављати као повремени,наизмјенични и уговорени.
(2)Уговорени ванлинијски превоз лица је превоз познате групе лица који се обавља
као превоз радника, ученика или студената између мјеста пребивалишта и мјеста
рада,односно образовних установа на утврђеној релацији, без пријема и превоза
других лица, при чему је превозник, за лица која се превозе, дужан да обезбиједи
идентификационе исказнице прије почетка превоза.
(3) У возилу у којем се врши уговорени ванлинијски превоз лица идентификациона
исказница замјењује путни лист са списком путника.
(4) Списак путника за које је издата идентификациона исказница је и саставни дио
Уговора о превозу затечене групе путника.
(5) На возилу којим се врши ванлинијски превоз лица, из става 1. овог члана, у доњем
десном углу предњег вјетробранског стакла превозник је дужан да истакне таблу са
натписом:“Ванлинијски превоз“.
5. Јавни превоз ствари
Члан 17.
(1) Под јавним превозом ствари подразумијева се превоз код кога су елементи и услови превоза
(релација, цијена превоза, врста товара, тежина и други услови) утврђени уговором између
превозника и наручиоца превоза.
(2) Као доказ о уговору, из става (1) овог члана, сматра се товарни лист, рачун или отпремница који се
обавезно налазе у возилу којим се врши превоз ствари.
Члан 18.
(1) На подручју општине Шамац није дозвољено вршити јавни превоз лица и ствари запрежним
возилима, самарицама, пољопривредним машинама, мотоциклима и мотоциклима са приколицом,
трициклима на моторни и други погон.
(2) Изузетно, превоз запрежним возилима може да се обавља као дио туристичке понуде или
манифестације на одређеној дионици пута или зони уз посебно одобрење надлежног одјељења.
IV НАДЗОР
Члан 19.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајни инспектор, као и Комунална полиција, у
складу са одредбама Закона о комуналној полицији.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ казниће се, за прекршај правно лице aкo:
1) врши превоз, а не испуњава или престане да испуњава опште и посебне услове за вршење превоза
(члан 3.),
2) у аутобусу којим врши линијски превоз лица нема оргинал или овјерену копију
регистрованог реда вожње и цјеновник услуга (члан 5. став 3.),
3) у аутобусу којим врши јавни превоз нема извод из лиценце (члан 6. став 2.),
4) поступи супротно члану 7. став 1., 4. и 6.,
5) непрописно истакне рекламе и друге натписе (члан 8.),
6) поступи супротно члану 12.,
7) поступи супротно члану 13.став.3,
8) непрописно врши ванлинијски превоз лица (члан 14. став 2.,члан 15.,члан 16. став 2. и 5.),
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9) врши јавни превоз ствари, супротно одредбама члана 17.,
(2) За прекршаје, из става (1) овог члана, новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
(3) За прекршаје, из става (1) овог члана, новчаном казном од 300 КМ до 800 КМ казниће се
предузетник који врши превоз.
(4) За прекршаје који нису одређени овом одлуком, примјењују се одредбе Закона о
превозу у друмском саобраћају Републике Српске.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Начелник општине Шамац донијеће Правилник којим ће регулисати начин, критеријуме и поступак
усклађивања и регистрације редова вожње, најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 22.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавном превозу лица и ствари на подручју
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, број: 14/09).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број:07-022-499/2017
Датум: 22.12.2017.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

538.
На основу чл. 39 Закона о локалној самоуправи Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 97/16) и чл. 36
Статута оппштине Шамац (Сл. гласник општине Шамац бр. 09/17), те на основу чл. 30. и 32. Закона о
основном васпитању и образовању Републике Српске (Сл.гласник Републике Српске бр. 44/17),
Скупштина општине Шамац на XV редовној сједници одржаној дана 22.12.2017. године доноси
ОДЛУКУ
о приједлогу мрежe основних школа и уписних подручја основних школа на
подручју општине Шамац
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се приједлог број и просторни распоред основних школа на подручју
општине Шамац (мрежа школа), као и приједлог уписних подручја основних школа, те број подручних
одјељења на подручју општине Шамац.
Члан 2.
Уписно подручје је подручје са којег се дјеца уписују у одређену школу на основу мјеста
пребивалишта, односно пријављеног боравишта.
Члан 3.
Приједлог Мреже школа на подручју општине Шамац:
1. ОШ „Шамац“ Шамац, ул. Доситеја Обрадовића 4, са подручним петоразредним одјељењем у МЗ
Тишина,
2. ОШ „Србија“ Горња Црквина бб, са подручним петоразредним одјељењем у МЗ Крушково Поље,
3. ОШ „Горња Слатина“ Горња Слатина бб, са подручним петоразредним одјељењима у МЗ Средња
Слатина и МЗ Гајеви,
4. ОШ „Обудовац“ Обудовац бб, са подручним петоразредним одјељењима у МЗ Обудовац II и МЗ
Баткуша.
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Члан 4.
Као уписна подручје за основне школе на подручју општина Шамац предлажу се слиједећа уписна
подручја и то:
1. у Основну школу „Шамац“ из Шамца уписују се ученици са подручја мјесних заједница: Шамац,
Брвник, Ново Село II, Гребнице и Турсиновац
- у подручно петоразредно одјељење у Тишини, уписују се ученици од I дo V разреда, са подручја
мјесних заједница: Српска Тишина, Хрватска Тишина и Ново Село, а ученици који заврше V разред у
подручном петоразредно одјељење у Тишини уписују се у Основну школу „Шамац“ из Шамцу у VI
разред.
2. У Основну школу „Србија“ из Горње Црквине, уписују се ученици са подручја мјесних заједница:
Горња Црквина, Доња Црквина, Писари, Шкарић, Горњи Хасић, Доњи Хасић, Засавица и Лугови,
- у подручно петоразредно одјељење у Крушковом Пољу, уписују се ученици од I до V разреда са
подручја мјесне заједнице Крушково Поље, а ученици који заврше V разред у подручном петоразредно
одјељење у Крушковом Пољу уписују се у Основну школу „Србија“ из Горње Црквине у VI разред.
3. У Основну школу „Горња Слатина“ из Горње Слатине, уписују се ученици са подручја мјесних
заједница: Горња Слатина, Доња Слатина и Корница,
- у подручно петоразредно одјељење у Средњој Слатини уписују се ученици од I до V рaзреда са
подручја мјесне заједнице Средња Слатина, а ученици који заврше V разред у подручном петоразредно
одјељење у Средњој Слатини уписују се у Основну школу „Горња Слатина“ из Горње Слатине у VI
разред.
- у подручно петоразредно одјељење у Гајевима уписују се ученици од I до V разреда са подручја мјесне
заједнице Гајеви, а ученици који заврше V разред у подручном петоразредно одјељење у Гајевима уписују
се у Основну школу „Горња Слатина“ из Горње Слатине у VI разред.
4. У Основну школу „Oбудовац“ из Обудовца, уписују се ученици са подручја мјесне заједнице
Обудовац,
- у подручно петоразредно одјељење у Обудовацу II уписују се ученици од I до V разреда са подручја
мјесне заједнице Обудовац II, а ученици који заврше V разред у подручном петоразредно одјељење у
Обудовацу II уписују се у Основну школу „Обудовац“ из Обудовца у VI разред.
- у подручно петоразредно одјељење у Баткуши уписују се ученици од I до V разреда са подручја
мјесне заједнице Баткуша, а ученици који заврше V разред у подручном петоразредно одјељење у
Баткуши уписују се у Основну школу „Обудовац“ из Обудовца у VI разред.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје је да важи Одлука о приједлогу уписних подручја
основних школа на подручју општине Шамац (Службени гласник општине Шамац број 9/10).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општина
Шамац».
Број: 07-022-500/17
Датум, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

539.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број:97/16), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број:20/12), члана 8. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Шамац“, број:21/17) и члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац на XV редовној сједници одржаној
дана 22.12. 2017.године, донијела је
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ОДЛУКУ
о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
I
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац, које се налази у обухвату градског
грађевинског земљишта чије су границе дефинисане Одлуком о уређењу простора и грађевинском
земљишту („Службени гласник општине Шамац“, број: 21/17) и то:
Парцела к.ч.број 1105/139, класе остало неплодно земљиште, у површини од 3316m2 , уписаног у
Лист непокретности-препис број: 245/232 К.о. Шамац и земљишнокњижни уложак број: 58 СП Шамац, на
име Скупштине Општине Шамац као титулара права посједа и права својине са дијелом 1/1.
II
Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске струке и износи 27 КМ/M2 (словима:двадесетседамконвертибилнихмарака),
односно 89.532,00КМ (словима:осамдесетдеветхиљадапетстотридесетдвијеконвертибилнемарке).
III
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од продајне цијене,
која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ Развојне банке на број
рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за непокретности у К.о. Шамац.
IV
Поступак лицитације ће спровести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског
земљишта, коју ће именовати Начелник.
V
Овлашћује се Начелник општине Шамац да по окончању лицитационог поступка са
најповољнијим понуђачем закључи Уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу Замјеника
Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Добоју.
VI
Трошкове израде нотарске исправе, трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама непокретности
и накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, сноси купац.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022-501/17
Датум: 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

540.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XV редовнoj сједници одржанoj 22.12.2017.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац
за 2018. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за 2018 годину.
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II
Програм из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-502/17
Датум, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

541.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XV редовној сједници одржаној
22.12.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и функционисању мјесних заједница
на подручју општине Шамац
I
Прихвата се Информација о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине
Шамац.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-503/17
Датум, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

542.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XV редовнoj сједници одржаној 22.12.2017.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на XV редовној
сједници Скупштине општине Шамац, одржаној 22.12.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.

22

Страна 23 - Сриједа 27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 24
Број: 07-022-494/17
Датум, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

543.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XV редовнoj сједници одржаноj
22.12.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XIV редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XIV редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
30.11.2017. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-493/17
Датум, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

544.
На основу члана 134. став (15) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 44/17), члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), а у складу са чланом 14. Правилника о избору и раду школског одбора (''Службени
гласник Републике Српске'', број 7/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на XV редовној
сједници одржаној дана 22.12.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна школа
''Србија'' Црквина
1. Игору Маринковић из Горње Црквине престаје мандат члана Школског одбора Јавне установе
Основне школе ''Србија'' Црквина , као представника локалне заједнице дана 22.12.2017. године, због
подношења оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-59/17 од 28.03.2017. године за члана Школског
одбора Јавне установе Основна школа ''Србија'' Црквина изабран је Маринковић Игор у име јединице
локалне самоуправе на период од четири године.
Дана 18.12.2017. године Маринковић Игор, Скупштини општине поднио је писану оставку на
дужност члана Школског одбора ове Јавне установе из, како је наведено, немогућности обављања ове
дужности због пословних обавеза.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници одржаној дана 21.12.2017. године,
након разматрања поднесене оставке једногласно је утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини општине доношење истог.
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Страна 24 - Сриједа 27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 24
Чланом 134. став (15) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да својство члана
школског одбора престаје истеком мандата, оставком или разрјешењем.
Скупштина општине Шамац на XV сједници одржаној 22.12.2017. године донијела је рјешење као у
дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-174/17
Датум, 22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

545.
На основу члана 134. став (2) тачка 4) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 44/17), члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора (''Службени
гласник Републике Српске'', број 7/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на XV редовној
сједници одржаној данa 22.12.2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа ''Србија'' Црквина
у име јединице локалне самоуправе
1. Станислав Ђурић из Горње Црквине, изабран је за члана Школског одбора Јавне установе Основна
школа ''Србија'' Црквина у име јединице локалне самоуправе, на период трајања мандата Школског
одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора ЈУ Основна школa „Србија“ Црквина.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштини општине Шамац, дана 18.12.2017. године, Маринковић Игор поднио је писану оставку на
мјесто члана Школског одбора Јавне установе Основна школа ''Србија'' Црквина, због немогућности
обављања ове дужности због пословних обавеза.
За члана Школског одбора ове Јавне установе именовани је изабран у име јединице локалне
самоуправе рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-59/17 од 28.03.2018. године, на мандатни
период од четири године.
Чланом 134. став (15) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да својство члана
школског одбора престаје истеком мандата, оставком или разрјешењем, док је ставом (16) истог члана
прописано да уколико члан школског одбора буде разрјешен дужности или му мандат престане по неком
другом основу, именује се нови члан школског одбора.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 21.12.2017. године разматрала приједлог кандидата достављен једино од стране Клуба
одборника СДС, и утврдила да предложени кандидат испуњава услове прописане законом за избор за
члана школског одбора те једногласно утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на XV сједници одржаној 22.12.2017. године донијела је Рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
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Страна 25 - Сриједа 27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 24
Број: 07- 111-175/17
Дана,22.12.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
546.
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 „Израда надстрешнице за аутобуско стајалиште
у мјесној заједници Ново Село“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга за набавку услуга „Израда надстрешнице за аутобуско
стајалиште у мјесној заједници Ново Село“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.200,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр. 511100–Издаци за изградњу и прибављање зграда и и
објеката.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-491/2017
Датум: 20.12.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

547.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавка услуге „Одржавање артешких бунара на подручју општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача КП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА “ а.д. Шамац за набавку услуга
„Одржавање артешких бунара на подручју општине Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује
Уговор о набавци услуге у износу од 5.700 КМ без ПДВ-а, односно 6.669,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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 условима и
законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуге „Одржавање артешких бунара на подручју општине Шамац“
проведеног путем директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 15.12.2017. године

25

Страна 26 - Сриједа 27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 24
упутила позив за достављање понуде број 01-052-141/17 понуђачу КП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
“ а.д. Шамац.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда горе наведеног понуђача у износу од
5.700 КМ без ПДВ-а, односно 6.669,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема ове Одлуке, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-490/17
Датум: 20.12.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

548.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Рeпублике Српске'', број 97/16),
члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилника 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 услуге „Израда надстрешнице за аутобуско стајалиште
у мјесној заједници Ново Село“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „МP Pandurević“д.о.о. Mилошевац
за набавку услуга „ Израда
надстрешнице за аутобуско стајалиште у мјесној заједници Ново Село“ те се именованом понуђачу
додјељује Уговор о набавци услуге у износу од 2.200 КМ без ПДВ-а, односно 2.574,00 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
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 условима и
законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Израда надстрешнице за аутобуско стајалиште у мјесној заједници Ново
Село“ путем директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 20.12.2017. године
упутила позив за достављање понуде понуђачу„МP Pandurević“ д.о.о. Mилошевац.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда горе наведеног понуђача у износу понуде
од 2.200,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.574,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
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: 01-022-492/17
Датум: 21.12.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

549.
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), члана 22. Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици
Српској, а у вези са обавезама које проистичу из Стратегије борбе против корупције у Републици Српској
од 2013-2017 године и Акционог плана за спровођење те Стратегије, Начелник општине Шамац, доноси
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Страна 27 - Сриједа 27. децембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 24
ОДЛУКУ
о усвајању Плана интегритета Општине Шамац
I
Усваја се израђени План интегритета и разрјешава се именована радна група за израду плана интегритета.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-446/2017
Датум, 29.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
533. Програм рада Скупштине општине Шамац за 2018. годину
534. Одлука о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе
утврђивања пореза на непокретности у 2018. години
2
535. Одлука о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m корисне површине стамбеног и
пословног простора за 2017. годину на подручју општине Шамац
536. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у
2018. години
537. Одлука о jaвном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју општине Шамац
538. Одлука о приједлогу мрежe основних школа и уписних подручја основних школа на подручју општине
Шамац
539. Одлука о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини општине
Шамац
540. Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈУ Народна библиотека Шамац за 2018. годину
541. Закључак о прихватању Информације о раду и функционисању мјесних заједница на подручју
општине Шамац
542. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије
редовне сједнице Скупштине општине Шамац
543. Закључак о усвајању Извода из Записника са XIV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
544. Рјешење о престанку мандата члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Србија“
Црквина
545. Рјешење о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Србија“ Црквина у име
јединице локалне самоуправе
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
546. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда надстрешнице за
аутобуско стајалиште у мјесној заједници Ново Село“
547. Одлука o додјели уговора за набавка услуге „Одржавање артешких бунара на подручју општине
Шамац“
548. Одлука o додјели уговора за набавку услуге „Израда надстрешнице за аутобуско стајалиште у мјесној
заједници Ново Село“
549. Одлука о усвајању Плана интегритета Општине Шамац

Сриједа, 27. децембар 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 24/17
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: 054/611800; 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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