На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 4. став (3) Правилника о обрачуну накнаде трошкова
уређења градског грађевинског земљишта- Пречишћени текст („Службени гласник
Републике Српске“, број 34/14), а у складу са Законом о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 36.
Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, 9/17) Скупштина
општине Шамац на V редовној сједници одржаној дана 31.03.2021. године донијела је

ПРОГРАМ
уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину

Програм уређења градског грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно
грађевинско земљиште које на дан доношења Програма има статус градског
грађевинског земљишта, као и за остало грађевинско земљиште на подручју општине
Шамац.
Уређење грађевинског земљишта обухвата радове припремања и опремања.
1. Припремање земљишта обухвата:
• истражне радове на терену,
• израду геодетских, геолошких, инжињерско-сеизмолошких и других подлога,
• израду анализе својинских права на земљишту потребном за изградњу јавне
комуналне и друге инфраструктуре,
• израду просторно-планске и техничке документације,
• израду програма за уређење земљишта,
• израду анализе расељавања лица и рушења постојећих објеката,
• санирање терена и друге радове.
2. Опремање земљишта обухвата:
• изградњу објеката комуналне инфраструктуре, која је у надлежности јединице
локалне самоуправе,
• изградњу и уређење површина јавне намјене планираних спроведбеним
документима просторног уређења,
• изградњу објекта и мреже водоснабдијевања, канализације, саобраћајних површина
са комплетном опремом,
• изградњу паркинга и пјешачких површина,
• изградњу и уређивање јавних зелених површина са пратећим садржајима и друге
радове.
Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број 34/14) и
Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), утврђени су механизми и инструменти финансирања
уређења градског грађевинског земљишта и израде докумената просторног уређења
које врши јединица локалне самоуправе средствима прикупљеним из:

а) накнаде на основу природних и локацијских погодности градског грађевинског
земљишта и погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати
приликом коришћења тог земљишта (у даљем тексту: рента),
б) накнаде за уређење грађевинског земљишта,
в) закупнине за грађевинско земљиште,
г) продаје грађевинског земљишта,
д) дијела пореза на имовину,
ђ) других извора у складу са посебним прописима.

Прикупљена средства у Буџету општине Шамац у 2021. години, у складу са
Законом и Правилником користиће се за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта и трошкове израде докумената просторног уређења у складу са табеларним
дијелом Програма.

Табела 1.
Редни
бр.

ОПИС

Износ КМ

Израда докумената просторног уређења и урбанистичке
документације у 2021.години
1.
2.
3.

Измјена Просторног плана општине Шамац 2013-2033
Припрема и израда приједлога Урбанистичког плана за шире
урбано подручје градског насеља Шамац
Израда урбанистичко техничких услова, стручних мишљења,
анализа и других стручних послова за потребе Одјељења

10.000,00

УКУПНО:

22.000,00

7.000,00
5.000,00

У табели 1. приказане су планиране активности у току 2021. године на изради
докумената просторног уређења. Планирана је измјена Просторног плана општине
Шамац ради унапређења електроенергетске инфраструктуре и индустријско- пословне
дјелатности.
Такође, израђен је Приједлог урбанистичког плана за шире урбано подручје
градског насеља Шамац. У моменту припремања овог Програма, Приједлог
урбанистичког плана се налази у Министарству за просторно уређење и екологију од
кога се у наредних 30 дана очекује Сагласност како би Приједлог плана могао бити
упућен у скупштинску процедуру на усвајање.
За потребе израде урбанистичко – техничких услова, стручних мишљења и
других стручних докумената за потребе Одјељења и Општинске управе планиран је
износ од 5.000,00КМ за 2021. годину. Ови документи се израђују приликом издавања
локацијских услова за изградњу било ког грађевинског објекта.
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Табела 2.
Р.бр.

1.
2.
3.
4.

4.

5.
6.

ОПИС
Припремање грађевинског земљишта у 2021. години
Израда техничке документације (идејни пројекат) за изградњу
водоводне мреже Ново Село2 са предрачуном
Израда техничке документације (идејни пројекат) за изградњу
водоводне мреже Лугови са предрачуном
Израда техничке документације (идејни пројекат) за изградњу
водоводне мреже Крушково Поље са предрачуном
Израда техничке документације (идејни пројекат са предрачуном)
за изградњу шјешачке стазе (Шамац – Писари) са десне стране
магистралног пута М-I 105 Шамац2 - Црквина
Израда геодетских подлога за потребе Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове за израду техничке
документације
Рјешавање имовинско-правних односа на земљишту у обухвату
градског грађевинског земљишта
Чишћење парцеле на локалитету „стара болница“ и уклањање
рушевних објеката (три објекта)
УКУПНО:

Износ КМ

500,00
500,00
500,00

3.000,00

7.000,00
2.000,00
5.000,00
18.500,00

У току 2021. године планира се израда техничке документације – идејног
пројекта за изградњу водоводне мреже у мјесним заједницама Ново Село2, Лугови и
Крушково Поље. Комплетну припрему, техничка рјешења и прорачуне радиће
Одјељења у сарадњи са К.П. „ВиК“ Шамац а предвиђена средства су за ревизију од
стране лиценцираног правног лица и штампање пројеката.
Планирана средства за израду техничке документације – идејни пројекат са
предрачуном коштања радова за изградњу планиране пјешачке стазе. Пјешачка стаза је
планирана на потезу од раскрснице за насеље Јасеник до раскрснице за МЗ Писари.
Снимање геодетских подлога је потребно због израде раније наведених
пројеката као и за остале потребе као што су провођење процеса цијепања, исколчења
граница парцела и слично.
За потребе рјешавања имовинско правних односа планирано је 2.000,00КМ, док
је за уређење парцеле на локалитету „стара болница“ планирано 5.000,00КМ.
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Табела 3.
Р.бр.

ОПИС

Износ КМ

Опремање грађевинског земљишта у 2021. години
1.

2.

Изградња тротоара у Улици Краља Александра I Карађорђевића
(од раскрснице са Улицом Цара Душана до насипа уз ријеку
Босни) у дужини од 230 m

35.000,00

Опремање и уређење зелених површина и платоа на градском кеју

6.000,00
41.000,00

УКУПНО:

За потребе опремања градског грађевинског земљишта овим Програмом је
предвиђено укупно 41.000,00КМ, и то за изградњу пјешачке стазе у Улици Краља
Александра I Карађорђевића 35.000,00КМ, док је за планиране радове на уређењу кеја
планирано 6.000,00КМ.

Табела 4. ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.бр. ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.

Израда докумената просторног
документације у 2021.години

Износ КМ
уређења

и

урбанистичке
22.000,00

2.

Припремање грађевинског земљишта у 2021. години

18.500,00

3.

Опремање грађевинског земљишта у 2021. години

41.000,00

УКУПНО:

81.500,00

Број: 07-022-101/21
Датум, 31.03.2021. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Симо Варадиновић,дипл.инж.пољ.

Доставити:
1.
2.
3.
4.
5.

Начелник Општине
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
За „Службени гласник општине Шамац“
Огласна табла Општинске управе Шамац
архива
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