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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
102
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07),чланом 92. став 1. Пословника Скупштине општине Шамац (“Службени гласник
општине Шамац”,бр. 10/09 и 9/10)и тачком 12.алинеја трећа Програма рада Скупштине општине Шамац
за 2010.годину („Службени гласник општине Шамац“, Ванредни број 1/09), Скупштина општине Шамац
након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период 1.јануар-31.децембар 2009.
године, на Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 28.маја 2010.године,донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац
за период 1.1.-31.12.2009.године
I
УСВАЈА СЕ Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 1.1.-31.12.2009.године.
II
Извјештај из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио ове Одлуке.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-168/10
28.мај 2010.године
Шамац

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

УВОД
Програмом рада Скупштине општине за 2010. годину, а у складу са важећим законским прописима,
предвиђено је разматрање Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.-31.12. 2009. године.
Од 01.01.2009.године у Општини Шамац уведен је Систем трезорског пословања који је организован
у двије организационе јединице:Општинска управа и Остали корисници.
Општинска управа се састоји од осам буџетских организација, и то:Скупштина општине, Начелник
општине, Буџетска резерва, Одјељење за општу управу, Одјељење за финаније, Одјељење за привреду
и друштвене дјелатности, Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове и Остала
буџетска потрошња.
Организациона јединица Остали корисници састоји се од следећих буџетских организација:
Центар за социјални рад, Трошкови социјалне заштите, Дјечије обданиште“Радост“, Професионална
ватрогасна јединица, Мјесне заједнице, Туристичка организација, које се у потпуности финансирају из
Буџета општине ,и Средња школа“Никола Тесла“ и Народна библиотека ,за дио трошкова који
финансира Буџет општине.
Финансијски извјештаји за 2009.годину сачињени су у складу са важећим прописима који прате
област извјештавања Буџета и буџетских корисника,а на основу Упутства о изради годишњег
обрачуна за кориснике прихода буџета Републике,општина и градова и фондова за 2009.
годину(Службени гласник Републике Српске“,број: 7/10).
Приходи се у буџетском књиговодству признају по готовинској основи а расходи књиже на
обрачунској основи.
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Буџет за 2009.годину је усвојен у износу од 7.522.000,00 КМ. Пратећи остварење прихода,а
паралелно и извршење расхода у периоду јануар-мај текуће године, оцијењено је да су се стекли
услови да се изврши Ребаланс буџета и усагласи првобитно донесени план са динамиком остваривања
прихода, а самим тим ускладе и расходи, имајући у виду нове чињенице и факторе који нису били
познати у моменту доношења буџета.
Скупштина општине је 18.06.2009.године усвојила Ребаланс буџета за 2009.годину у износу од
5.995.000,00 КМ, што је за 20% мање од усвојеног буџета.
Општини Шамац је у септембру текуће године одобрено задуживање по основу емисије обвезница у
износу од 4.580.000,00 КМ за потребе измирења пренесених обавеза из претходног периода.Такође,
почела се реализовати Одлука Владе Републике Српске о додјели помоћи општинама и градовима,
којом је прецизирано да ће нашој Општини бити дозначено 580.047,00 КМ.
Из наведених разлога је било потребно донијети Други ребаланс буџета, који је Скупштина општине
04.12. 2009.године усвојила у износу од 11.430.000,00 КМ.
До краја децембра, послије евидентирања приспјелих обавеза за 2009.годину,указала се потреба за
прерасподјелом буџетских средстава између позиција у оквиру истих буџетских организација, како би
се исте могле унијети у систем Трезора.
Скупштина општине је 29.12.донијела Одлуку о прерасподјели средстава број:07-022-280/09 чиме је
омогућено евидентирање свих трошкова у систему трезорског пословања за 2009.годину.
У овом Извјештају исказана је опширнија анализа укупних буџетских средстава остварених у 2009.
години,као и буџетска потрошња за наведени период, проценат извршења у односу на План
буџета,исказани подаци о кориштењу буџетске резерве,преглед капиталних улагања,као и преглед
обавеза и потраживања.Детаљнија анализа о извршењу буџета дата је у материјалу.

I – АНАЛИЗА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС БУЏЕТА
Табела број 1.
План
2009.год.

Извршено
2009.год.

А.БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
I ПРИХОДИ (1+2+3)
1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
3 .ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ
II. КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ
III КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
IV ФИНАНСИРАЊЕ

2
11.430.000
6.600.000
3.745.000
2.255.000
600.000
200.000
50.000
4.580.000

4
10.450.127
5.580.514
3.756.668
1.205.876
617.970
107.779
50.146
4.711.688

%
Учешћа
5
100,00
53,40
35,95
11,54
5,91
1,03
0,48
45,09

Б.БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
I РАСХОДИ (1+2)
1.ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ
2.КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
II.НАБАВКЕ
III.ОТПЛАТЕ ДУГОВА И КРЕДИТА

11.430.000
6.090.670
6.015.670
75.000
1.336.630
4.002.700

8.999.422
5.830.449
5.763.240
67.209
821.259
2.347.714

100,00
64,79
64,04
0,75
9,13
26,09

509.330

-249.935

ОПИС
1

В. РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА

У табели број 1. приказана су остварена буџетска средства по врстама , проценат учешћа у укупно
оствареним буџетским средствима, као и њихово остварење у односу на план буџета за 2009.годину.
Укупна буџетска средства,остварена у 2009.години, износе 10.450.127,00 КМ.
Анализирајући структуру укупних буџетских средстава,уочава се да приходи(порески,непорески и
текуће помоћи) чине 53,40 % тих средстава, капитални добици 1,03%,капиталне помоћи 0,48%, док
финансирање учествује са 45,09% у овим средствима.
У табели број 2. приказани су приходи и примици по врстама, као и њихово остварење у односу на
планиране.
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БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Tabela broj 2.
Ред
Економски
ни
број
код
1
2
А
I
1 710000
2 711100
3
711113
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ред
ни
број
1
45
46
47
48
49

50
51
52
53

714100
714200

714300
715100
719000

713111
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности
713113
713114 Порез на лична примања
Порези на имовину
714111 Порез на имовину
Порези на наслијеђе и поклон
714211 Порез на наслијеђе и поклон
Порези на финансијске и капиталне
трансакције
714311 Порез на пренос непокретности и права
Приход од индиректних пореза
715100 Приход од индиректних пореза
Остали порези
719113 Порез на добитке од игара на срећу

720000
721200
721200
721220
722100
722121
722300
722319
722312
722396
722314
722300
722400

722500

723100
729100

Порез на приходе од пољопривр. и шумарства

Порези на лична примања и приходе од
самосталних дјелатности

713100

5

ОПИС
3
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ( А+Б+В+Г+Д )
ПРИХОДИ ( 1+22+49)
А.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порези на доходак

Б.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Остали приходи од имовине
Остали приходи од имовине
Приход од земљишне ренте и закупа
Административне таксе
Општинске административне таксе
Комуналне таксе
Ком. такса за кориштење простора за
паркирање на обиљеженим мјестима од
Комунална такса на истакнуту фирму
Посебна општинска такса за ППЗ
Ком. такса за кориштење јавних површина
Остале комуналне таксе
Накнаде по разним основама
Накнаде за уређење грађевинског земљишта

722411
722412 Накнаде за кориштење грађевинског земљишта
722400 Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга
722521 Приходи општинских органа управе
722591 Остали приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
723100 Новчане казне
Остали општински приходи
729124 Остали општински приходи

Конто
2

ОПИС
3
В.КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ
811100 Приливи од продаје сталних средстава

Г.ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
731200 Текуће помоћи од других нивоа власти
812100
812200 Помоћи од других нивоа власти
812216 Учешће грађана у заједничким пројектима
Д.ФИНАНСИРАЊЕ
814300 Приливи од домаћег задуживања

Буџет
Извршено
2009
2009.год.
4
5
11.430.000 10.450.127
6.600.000 5.580.514
3.745.000 3.756.668
5.000
3.979
5.000
3.979

Индекс
5/4

6
91
85
100
80
80

360.000

305.920

85

60.000

52.025

87

300.000
135.000
135.000
20.000
20.000

253.895
151.857
151.857
15.103
15.103

85
112
112
76
76

120.000
120.000
3.100.000
3.100.000
5.000
5.000

163.156
163.156
3.115.267
3.115.267
1.386
1.386

136
136
100
100
28
28

2.255.000
355.000
5.000
350.000
150.000
150.000
684.000

1.205.876
117.089
117.089
122.280
122.280
462.315

53
33
0
33
82
82
68

170.000
184.000
130.000
120.000
80.000
740.000
150.000
400.000
190.000
283.000
148.000
135.000
8.000
8.000
35.000
35.000

124.500
138.846
89.774
60.597
48.598
333.560
14.825
219.256
99.479
142.908
69.325
73.583
5.466
5.466
22.258
22.258

73
75
69
50
61
45
10
55
52
50
47
55
68
68
64
64

Буџет
Извршено
2009
2009.год.
4
5
200.000
107.779
200.000
107.779

Индекс
5/4

6
54
54

650.000
600.000

668.116
617.970

103
103

50.000

23.146
27.000

54

4.580.000
4.580.000

4.711.688
4.711.688

103
103

Из табеле број 2. се види да су у 2009.години, остварена укупна буџетска средства у износу од 10.450.127,00 КМ
или 91% у односу на план.
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Посматрајући структуру буџетских средстава уочава се да су Порески приходи остварени са 100%,
непорески приходи са 53% , Капитални добици са 54% a Текуће и капиталне помоћи за 3% више,као и
Финансирање које је за 3% више остварено у односу на планирана буџетска средства за цијелу
фискалну годину.

II – АНАЛИЗА БУЏЕТСКЕ ПОТРОШЊЕ
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Tabela broj 3.
Ред Економ
број
код
ОПИС
1
3
2
Б
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА (А+Б+В))
II
РАСХОДИ (1+29)
1
3
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

А.Текући трошкови (3-26)
611100
611200
612100
612300
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614200
614300
614300
616200
616300

Бруто плате и накнаде
Накнаде трошк.запосл. и скупшт.одборника
Порези и доприн. на остала лична примања
Остали порези
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комунал.и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошк.осиг.,банк.услуга и усл.плат.промета
Уговорене услуге
Помоћи појединцима
Помоћи непрофитним организацијама
Буџетска резерва
Трошкови за иностране камате
Камате на домаће кредите

БУЏЕТ
2009.

ИЗВРШЕНО
2009.

4
11.430.000
6.090.670

5
8.999.422
5.830.449

6.015.670
1.914.897
682.620
357.985
10.180
33.400
280.200
238.720
94.485
30.850
600
201.533
31.290
499.760
846.000
634.500
104.000
3.000
51.650

5.763.240
1.885.567
669.818
340.263
8.520
31.584
203.417
229.557
82.141
30.609
480
193.210
28.400
470.556
806.398
596.815
85.765
2.912
51.220

ИНДЕКС
5/4

6
79
96
96
98
98
95
84
95
73
96
87
99
80
96
91
94
95
94
82
97
99

Расходи по основу посебних програма25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

622200 поврат по рјешењима контролних органа
623900 Уговорене услуге-остале услуге
Б.Капитални трошкови
615000
821100
821200
821300
821600

Капиталне помоћи
Набавка земљишта
Набавка грађевинских објеката
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо одржавање

В.Отплате дугова

4.473
41.535
1.411.630
75.000
102.500
378.500
218.130
637.500

888.468
67.209
102.444
282.970
206.909
228.936

63
90
100
75
95
36

4.002.700
2.347.714
59
823200 Отплата страног задуживања
75.000
74.639
100
823300 Отплата домаћег задуживања
176.700
173.263
98
823300 Пренесене обавезе из претходног периода
3.751.000
2.099.812
56
У табели број 3.дата је планирана и остварена буџетска потрошња по економским категоријама за
2009.годину,као и проценат извршења у односу на план.Укупна буџетска потрошња у износу од
8.999.422,00 КМ остварена је са 79% у односу на планирана годишња средства.
У структури буџетске потрошње текући трошкови су извршени са 96%у односу на годишњи план,
Капитални трошкови са 63% а отплате дугова са 59%. У табели број 4.је приказана буџетска потрошња по
организационој класификацији.
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БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Табела број 4.
Економ
код
ОПИС
1
2
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0110
611200 Накнаде трошк.запослених и скупшт.одборника
612100 Порез и доприноси на остала лична примања
613900 Уговорене услуге
Средства за учешће у финансирању
614300 Парламентарних политичких организација
823300 Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0120
614200 Помоћи појединцима
823300 Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0122
614300 Буџетска резерва
УКУПНО :

БУЏЕТ
2009.год.
3

ИЗВРШЕНО
2009
4

ИНДЕКС
4/3
5

153.000
85.000
11.000

149.018
84.999
10.662

97
100
97

48.000
15.000
312.000

47.900

100

292.579

94

164.000

138.706

85

164.000

138.706

85

104.000
104.000

85.765
85.765

82
82

13.000
79.000
10.000
55.000

12.615
78.324
7.000
54.865

97
99
70
100

87.500

2.102
87.458

100

62.500
118.000
80.000
505.000

68.948
117.733
50.073
479.118

110
100
63
95

1.428.000
400.000
220.000
24.000
226.000
70.000
49.000
20.000
49.000
25.000
126.600

1.405.942
394.778
205.220
23.332
151.643
63.522
38.356
17.108
47.955
27.378
131.122
4.473
398.150
2.908.979

98
99
93
97
67
91
78
86
98
110
104

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0130
613900
614200
614300
614300

Трошкови за обиљеж.минских поља и деминирање
Трошкови за војне инвалиде и породице погин.бор.
Помоћи непрофит.организ.-Синдикална организац
Средства за финансирање Борачке организације
Помоћи непрофитним организацијама614300 Удружење РВИ
821100 Набавка земљишта

821200 Набавка грађевинских објеката
821300 Набавка опреме
823300 Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО:
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0140
611100 Бруто плате и накнаде
611200 Накнаде трошкова запослених
612100 Порез и доприноси на остала лична примања
613100 Путни трошкови
613200 Трошкови енергије
613300 Трошкови комуналних и комуникационих услуга
613400 Набавка материјала
613500 Трошкови услуга превоза и горива
613700 Трошкови текућег одржавања
613800 Трошкови платног промета и банкарских услуга
613900 Уговорене услуге
622200 Поврат по рјешењима контролних органа
823300 Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО:

405.000
3.042.600

98
96
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613900
613900
613900
613900
613900

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0150
Услуге јавног информисања
Остале уговорене услуге
Трошкови дератизације и ерадикације
Трошкови противградне заштите
Услуге анализе воде
Финанс.радова и документације за газдовањеприватним шумама-шумско газдинство Добој
Трошкови превоза ученика
Стипендије

51.000
10.000
3.000

152.659
629
24.851
7.500
3.020

49
75
101

1.000
50.000
100.000

29.155
117.630

0
58
118

614200 Средства за постицај развоју примар.пољопр.произв.
614200 Подстицај наталитету
614300 Услуге превентивне здравствене заштите

130.000
31.000
5.000

131.812
26.500
1.500

101
85
30

614300 Средства за материјалне трошкове Основних школа
614300 Средства за финансирање Општин.спортског савеза
614300 Средства за учешће у финанс.спортских клубова
614300 Средства за културу
614300 Сред.за учешће у финанс.Регионалног архива
614300 Средства за финанс.Општинског Црвеног крста
614300 Сред.за учешће у финанс.Удружења грађана
614300 Средства за чланар. Савезу општина и градова
614300 Средсрва за пројекте из области туризма
614300 Средства за учешће у финансирању СУД-а
623900 Уговорене услуге-ерадикација
615200 Капиталне помоћи Основним школама
615200 Капиталне помоћи-"Дом здравља"Шамац
615200 Капиталне помоћи Вјерским организацијама
821100 Набавка земљишта
821200 Набавка грађевинских објеката
821200 Набавка грађ.. објеката-"Дом културе" Обудовац
823300 Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО:

8.000
21.000
300.000
40.000
1.000
40.000
17.000
4.500
15.000
70.000

5.519
20.611
288.102
43.872

69
98
96
110
0
104
105
32
8
91

613900
614200
614200

150.000

102

40.000
10.000
25.000
15.000
66.000
110.000
957.000
2.270.500

41.435
17.867
1.443
1.200
63.398
41.535
31.693
10.000
21.305
14.986
31.236
109.650
304.826
1.543.934

10.000
150.000
140.000
120.000
25.000
20.000
120.000
632.500
5.000
1.554.000
2.776.500

8.489
149.698
135.527
110.208
21.007
5.259
67.876
225.075
3.861
895.203
1.622.203

85
100
97
92
84
26
57
36
77
58
58

3.000
51.000
75.000
170.000
80.000
379.000

2.912
50.662
74.639
167.708
53.309
349.230

97
99
100
99
67
92

79
100
85
100
47
100
32
68

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМ.ПОСЛ.

612300
613300
613700
613900
614200
821200
821200
821600
821600
823300

616200
616300
823200
823300
823300

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0160
Остали порези
Услуге одржавања чистоће
Услуге одржавања путева
Трошкови комуналне инфраструктуре
Стамбене помоћи
Изградња депоније чврстог отпада
Изградња јавне расвјете
Реконструк. и инвестиц. одржавање-путева и улица
Реконструкција моста -С.Слатина
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0190
Трошкови за иностране камате
Камате на домаће кредите
Отплата страним финансијским институцијама
Отплата домаћег задуживања
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
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611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
821300
823300

614200
614200
823300

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
616300
823300
823300

611100
611200
612100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
821300
823300

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0300
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигур. банкарских услуга и пл.промета
Уговорене услуге
Набавка опреме
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0301
Бенефиције за социјалну заштиту
Бенефиције за социјалну заштиту - пензионери
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ"РАДОСТ"ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0400
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текуђег одржавања
Трошкови осигур.,банк.услуга и услуга плат.промета

Уговорене услуге
Камате на домаће кредите
Отплата домаћег задуживања
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0600
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Уговорене услуге
Набавка опреме
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :

120.700
33.000
14.500
300
6.000
2.700
4.000
1.000
600
2.000
1.000
1.500
2.000
35.000
224.300

120.211
32.020
14.039
199
4.860
2.111
3.170
595
480
370
844
1.352
23.922
204.173

100
97
97
66
81
78
79
60
80
19
84
90
0
68
91

232.000
35.000
194.000
461.000

230.713
32.550
122.451
385.714

99
93
63
84

177.600
11.500
4.250
1.300
7.400
3.300
22.500
1.350
1.850
1.000
2.100
650
6.700
55.000
296.500

175.553
11.469
3.460
882
7.314
3.267
21.966
1.339
1.760
641
2.099
558
5.555
36.915
272.778

99
100
81
68
99
99
98
99
95
64
100
86
83
67
92

157.597
30.820
16.665
5.000
1.120
3.000
5.500
933
1.045
720
85.500
213.000
520.900

153.325
30.820
16.663
4.295
1.102
2.884
4.719
648
1.045
646
84.913
207.955
509.015

97
100
100
86
98
96
86
69
100
90
99
98
98
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611200
612100
613300
613400
613500

611100
611200
612100
612300
613100
613300
613400
613500
613800
613900
615200
823300

611200
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
821300
823300

611200
612100
612300
613100
613200
613300
613400
613700
613800
613900
821300
823300

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0700
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0920
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Остали порези
Путни трошкови
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Уговорене услуге
Капиталне помоћи
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
СРЕДЊА ШКОЛА"НИКОЛА ТЕСЛА"
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0053
Накнаде трошкова запослених
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигур.,банк.услуга и усл.плат.промета
Уговорене услуге
Набавка опреме
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО:
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0040
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Остали порези
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови текућег одржавања
Трошкови банкарских услуга
Уговорене услуге
Набавка опреме
Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

24.000
13.000
3.000
3.400
2.000
45.400

23.772
12.366
1.905
1.477
1.092
40.612

99
95
64
43
55
89

31.000
5.900
3.120
80
3.200
2.200
1.815

30.536
4.016
2.268

99
68
73
0
86
75
219

7.000
57.300

2.749
1.644
3.978
176
109
7.057
4.211
6.143
62.887

20.000
4.000
34.000
5.000
10.000
1.000
7.000
3.000
6.000
5.000
155.000
250.000

19.967
3.860
33.991
4.958
9.731
1.000
6.949
2.962
5.582
284
631
89.915

100
97
100
99
97
100
99
99
93
6
0
36

4.400
1.450
100
600
1.800
1.400
770
750
100
1.000
7.630
1.000
21.000

3.958
1.248
30
562
1.314
1.352
580
1
554
3.980
235
13.814

90
86
30
94
73
97
75
0
1
55
52
24
66

11.430.000

8.999.422

79

145
2.840

75
248
88
110

Страна 9-Петак,4. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 10
Буџетска резерва је извршена у износу од 85.765,45 КМ са процентом извршења од 82% у односу
на планирана средства за 2009. годину, а односи се на следеће издатке :
- Помоћ за реконструкцију Дома културе МЗ Г.Хасић
- Помоћ за набавку пумпе за хидрофор-МЗ Баткуша
- Помоћ Удружењима
- Помоћ за плаћање станарине
- Помоћ за одлазак на матурску екскурзију-матуранти СШ
- Помоћ у организацији Видовданског сабора-МЗ Г.Слатина
- Удружење изборних званичника БиХ Сарајево-котизација
за учешће на конференцији
- Помоћ за лијечење
- Помоћ у реализацији пројекта“Школа фудбала“
- Српски културни клуб Бања Лука-јавна промоција
- Водовод и канализација-помоћ у плаћању трошкова.електр.енергије
- Помоћ поводом свјетског дана слободе медија
- 10 књига „Косово и Метохија“
- Помоћ за докуп стажа за пензионисање
- Помоћ за сахране
- Помоћ пор.пог.борца за рјешавање водоснабдијевања
- Стамбена помоћ социјално угроженом лицу
- Служба цивилне заштите-Трошк. дежур. поводом елемент.непогоде
- Помоћ за организ.снимања Скупштине општине
- Помоћ за санацију куће -повратник Брвник
- Накнада за 2008.годину
- Полицијска станица Шамац-помоћ за обиљежавање Крсне славе
- Помоћ у организовању донаторске вечери-Дјеца Африке
- Прилог поводом Крсне славе Општине
- Мониторинг одрживог повратка
- Трошкови превоза за парастос у Дубицу
- Помоћ у организацији избора најбољег спортисте
- Помоћ при додјели пакета дјеци са посебним потребама
- Помоћ за штампање књига
- Организација ватромета
- Помоћ поводом божићних празника
- Трошкови израде социјалне карте Општине Шамац
- Помоћ-Одбојкашка секција Г.Слатина
- Трошкови лиценце за потпуни приступ-Министарство финансија
- Помоћ у орган. донаторске вечери за социјално угрожена лица
- Остале помоћи

7.070,08 КМ
560,00 КМ
1.124,00 КМ
600,00 КМ
1.000,00 КМ
1.500,00 КМ
300,00 КМ
1.866,00 КМ
2.000,00 КМ
500,00 КМ
7.152,76 КМ
210,00 КМ
5.265,00 КМ
9.155,21 КМ
1.714,02 КМ
1.404,00 КМ
4.188,89 КМ
526,39 КМ
118,00 КМ
3.486,60 КМ
5.926,00 КМ
298,09 КМ
300,00 КМ
220,00 КМ
300,00 КМ
300,00 КМ
500,00 КМ
600,00 КМ
500,00 КМ
7.020,00 КМ
1.800,00 КМ
9.656,19 КМ
3.126,30 КМ
1.234,42 КМ
100,00 КМ
4.143,50 КМ

У табели број 5. дат је преглед буџетске потрошње по функционалној класификацији, који неће бити
предмет посебног образложења.
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Табела број 5.
Функ.
код

O1
O4
O5
O6
O7
O8
O9
1O

ОПИС
УКУПНА ПОТРОШЊА

Опште јавне услуге
Економски послови
Заштита човјекове околине
Стамбени и заједнички послови
Здравство
Рекреација, култура и религија
Образовање
Социјална заштита

ПЛАН
2009.
11.430.000
8.414.900
343.300
20.000
539.000
15.000
558.000
744.500
795.300

ИЗНОС
8.999.422
6.510.941
331.426
5.259
447.447
11.500
540.363
457.775
694.711
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У табели број 6. дат је преглед извршених капиталних улагања у 2009.години:

ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У 2009.ГОДИНИ
Табела број 6.
Еконо
мски
Потр
код
јед.
1
2

0150

ОПИС
3
КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
615000 КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
Основним школама
"Дом здравља"
Вјерским организацијама
Туристичка организација

ПЛАН
2009.год.

ИЗВРШЕНО
2009.год.

4
1.411.630
75.000
40.000
10.000
25.000

888.468
67.209
31.693
10.000
21.305
4.211

821100 НАБАВКА ЗЕМЉИШТА
Набавка земљишта
Набавка земљишта

102.500
87.500
15.000

102.444
87.458
14.986

0160
0160

821200 НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
Набавкa грађевинских објеката
"Дом културе" Обудовац
Набавкa грађевинских објеката
Изградња депоније чврстог отпада
Изградња јавне расвјете

378.500
62.500
110.000
66.000
20.000
120.000

282.969
68.948
109.650
31.236
5.259
67.876

0130
0300
0600
0053
0040

821300 НАБАВКА ОПРЕМЕ
Општинска управа
Центар за социјални рад
Професионална ватрогасна јединица
Средња школа "Никола Тесла"
Народна библиотека

218.130
118.000
2.000
85.500
5.000
7.630

206.910
117.733

637.500

228.936

0160
0160

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО
821600 ОДРЖАВАЊЕ
Реконструкција и инвестиционо одржавањепутева и улица
Реконструкција моста -С.Слатина

632.500
5.000

225.075
3.861

0130
0150

0130
0150

84.913
284
3.980

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА СА 31.12.2009.ГОДИНЕ
1.ПОТРАЖИВАЊА:
Закуп пословног простора
Закуп грађ.земљишта за пост.монт.објеката
Накнада за преузето грађ.земљиште
Накнада за кориштење грађ.земљишта
Такса на истакнуту фирму
Такса за коришт.простора на јавним површинама
Такса за држање апарата за игру
Посебна општинска такса за ППЗ
Комунална такса за кориштење.рекламних паноа
Комунална такса за приређивање музичког програма
Боравишна такса
Такса за заузим.јавних површ.за постав.приврем.објеката
Комунална такса за експлоат.шљунка и пијеска
Накнада за погодности-рента
Накнада за уређење грађевинског земљишта
УКУПНО:

62.494,62
1.871,50
61.107,30
990.515,45
223.443,50
70.902,03
60.020,04
253.201,10
13.106,70
3.435,00
232,00
74.814,23
-38.647,80
622.551,79
264.068,23
2.663.115,69
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2. ОБАВЕЗЕ:
Скупштина општине
Начелник општине
Буџетска резерва
Одјељење за општу управу
Одјељење за финансије
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Одјељење за прост.уређење и стамб.ком.послове
Центар за социјални рад
Професионална ватрогасна јединица
Средња школа“Никола Тесла“
Народна библиотека
Дјечије обданиште“Радост“

23.645,26
3.774,95
14.169,72
11.011,98
561.964,53
111.745,28
405.846,22
131.185,00
39.847,00
20.513,00
4.982,00
77.590,55
1.406.275,49

2.1. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ:
Дугорочне обавезе по основу обвезница
Дугорочни кредит Нова банка АД Бијељина

ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за финаније
Начелник одјељења:
Душан Павловић,дипл.економиста,с.р.
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4.580,000,00
790.162,83
5.370.162,83
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник,с.р.

На основу члана 30.алинеја 3.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,број
101/04,42/05 и 118/05),сагласно одредбама члана 35.и 60.Статута општине Шамац («Службени гласник општине
Шамац»број 4/05и 9/07)и члана 92.став1.Пословника Скупштине општине Шамац(«Службени гласник општине
Шамац»,број 10/09 и 9/10), Скупштина општине Шамац, на Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 28.
маја 2010.године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег обрачуна буџета општине Шамац за период
01.01.– 31.12.2009.године
Члан 1.
Усваја се годишњи обрачун буџета општине Шамац за период 01.01-31.12. 2009.године,са стањем , и
то :
IIII.1I.2I.3 II.1II.2-

Укупни приходи у висини
Укупни расходи у висини
Капиталне помоћи
Капитални добици
Финансирање
Капитални трошкови
Отплате кредита

5.580.514 КМ
5.830.449 КМ
50.146 КМ
107.779 КМ
4.711.688 КМ
821.259 КМ
2.347.714 КМ

Члан 2.
Средства буџетске резерве у периоду 01.01.-31.12.2009.године утрошена су у износу од 85.765 КМ.
Члан 3.
Саставни дио Одлуке је Извјештај о извршењу буџета општине Шамац, за период 01.01.-31.12.2009.године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број :07-022-161/10
28. мај 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др. вет.медицине,с.р.
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На основу члана 2.и 3.Закона о комуналним
гласник
Републике
дјелатностима(''Службени
Српске'', бр. 11/95,18/95-исправка и 51/02),члана 7.2
Изборног закона Босне и Херцеговине(''Службени
гласник БиХ'',бр.23/01,7/02,9/02,20/02,25/02-исправка,
4/04,20/04,25/05,52/05,77/05, 11/06,24/06,32/07, 33/08,
37/08 и 32/10),члана 30.Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута
општине Шамац(''Службени гласник општине
Шамац'',број 4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,
на Седамнаестој редовној сједници одржаној дана 28.
маја 2010.године,донијела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ
ДЈЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним дјелатностима(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.8/07,1/08-исправка,3/09,
12/09 и 16/09),иза члана 145.Одлуке додају се нови
чл.146., 146.а.,146 б. и 146.в. који гласе:
''Члан 146.''
Политичко оглашавање на подручју општине
Шамац проводи се у складу са Изборним законом
Босне и Херцеговине и Изборним законом
Републике Српске,Правилником о медијском
представљању политичких субјеката у периоду од
дана расписивања избора до дана одржавања избора
(„Службени гласник БиХ“,бр. 37/10), Кодексом
понашања за политичке странке, коалиције,
кандидате и изборне раднике и другим изборним
прописима.
Политичким оглашавањем у смислу ове Одлуке
сматра се јавно оглашавање политичких субјеката у
периоду изборне кампање путем плаката, постера,
летака и покретних реклама, односно одржавање
јавних скупова, трибина и сваки други вид јавног
оглашавања доступан бирачима и јавности.
Изборна кампања је период од 30 дана прије дана
одржавања избора у којем политички субјект на
законом утврђени начин упознаје бираче и јавност са
својим програмом и кандидатима за предстојеће
изборе.
Политички субјект подразумијева политичку
партију,независног кандидата,коалицију или листу
независних кандидата,овјерену за учешће на
изборима у складу са Изборним законом БиХ,
односно
удружење,или
други
регистровани
организовани облик дјеловања националних мањина
и група од најмање 40 грађана који имају бирачко
право који учествују на изборима у смислу члана
13.14 Изборног закона БиХ.
''Члан 146а.''
Сви политички субјекти овјерени за учешће на
изборима,равноправни су у коришћењу јавног
оглашавања на територији општине Шамац у
периоду изборне кампање(период од 30 дана прије
дана одржавања избора).

За вријеме изборне кампање,јавним оглашавањем
политички субјект,на законом утврђени начин,
упознаје бираче и јавност са својим програмом и
кандидатима за предстојеће изборе.
Забрањено је политичко оглашавање путем
огласних медија на територији општине Шамац
ван периода изборне кампање.
''Члан 146б.
Политичко оглашавање се може вршити само у
законом утврђеном периоду изборне кампање,и
то:
- путем плаката,постера,летака и покретних
реклама на просторима предвиђеним за те
намјене,како је то регулисано одредбама ове
Одлуке у Глави XI-Комунално уређење насељаОдсјек 3. Рекламне ознаке и оглашавање,
- на сопственим(привременим и покретним)
пропагандним паноима,возилима и слично,
- одржавањем јавних политичких скупова,
трибина и других видова јавних састанака.
За политичко оглашавање из става 1.алинеја 2.
овог члана политички субјект подноси пријаву
Одјељењу за просторно уређење и стамбенокомуналне послове,на прописаном обрасцу,
најкасније 24 часа прије вршења наведеног
облика политичког оглашавања.Пријаву подноси
овлашћено одговорно лице политичког субјекта.
За јавни скуп иэ става 1. алинеја 3. овог члана
није потребно одобрење надлежног општинског
органа.
Политички субјект је дужан простор који
користи за политичко оглашавање из става 2.
алинеја 2. и 3.овог члана одржавати у уредном
стању,а након завршетка коришћења простор
довести у стање прије његовог коришћења.
''Члан 146в.
Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове неће доэволити политичким
субјектима да постављају огласе,плакате,
постере, односно да пишу своја имена или
слогане који су у веэи са иэборном кампањом,
унутар или на эградама у којима су смјештени
органи власти на свим нивоима,јавна предузећа,
јавне установе и мјесне заједнице,на вјерским
објектима,на јавним путевима и јавним
површинама,осим на мјестима предвиђеним за
плакатирање и оглашавање.“
Члан 2.
У члану 196.став 1.додаје се тачка 24.која гласи:
''Раскопавање и све друге активности на
санираним депонијама чврстог отпада
на
подручју општине Шамац,а без претходно
прибављеног одобрења Одјељења за просторно
уређење и стамбено комуналне послове
Административне службе општине Шамац.''
Члан 3.
У члану 201.став 2. тачка 10.иза броја ''145''
додају се бројеви ''146'',''146а,146б и 146в''.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-157/10
28.мај 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

105
На основу члана 9. став 4. и члана 20.став 2.Закона о
јавним путевима(„Службени гласник Републике
Српске“,број 16/10-Пречишћени текст),члана 30.став
1.Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,бр.101/04, 42/05,и 118/05)а у складу
са чланом 35.Статута општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07), Скупштина
општине Шамац је,на Седамнаестој редовној сједници
одржаној 28.маја 2010. године,донијела

ОДЛУКУ
о разврставању,управљању и заштити
локалних путева и улица у насељљу на
подручју општине Шамац
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се правни положај локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу и уређује
управљање,изградња,реконструкција,одржавање
и
заштита, финансирање као и надзор над спровођењем
прописа из области путева и казнене одредбе.
Члан 2.
Локални пут, у смислу ове одлуке, је јавни пут који
повезује насељена мјеста на подручју општине,
насељена мјеста на подручју општине са насељеним
мјестима сусједних општина, или који је од значаја за
саобраћај на подручју општине.
Остали путеви који повезују насељена мјеста или
дијелове насељених мјеста на подручју општине, а који
не испуњавају критерије за локални пут прописане
Одлуком о мјерилима и критеријумима за разврставње
локалних путева и улица на подручју општине Шамац,
су некатегорисани путеви.
Некатегорисани пут је површина која се користи за
саобраћај по ма ком основу и која је доступна већем
броју разних корисника(сеоски,пољски, шумски и
индустријски путеви,путеви на насипима за одбрану од
поплава,прилази на пут,бициклистичке стазе,простори
око:бензинских станица, ауто-сервиса,путних база,као
и уређене саобраћајне површине намјењене за кретање
пјешака,те заустављање и паркирање возила ради
одмора и рекреације).
Улица, у смислу ове одлуке,је јавни пут у насељеном
мјесту Шамац који је као такав утврђен регулационим
или урбанистичким планом,или је изграђен и укњижен
као основно средство Општине.
Члан 3.
Као локални путеви на подручју општине Шамац, у
смислу одредби Одлуке о мјерилима и критеријумима
за разврставње локалних путева и улица на подручју
општине Шамац,одређују се слиједећи путеви:

1. Локални путеви првог реда
1. Пут центар Обудовац-Човић Поље(кроз
Ширају) до границе са општином Доњи Жабар,у
дужини од 3,10 km, Л-1,
2. Пут од регионалног пута Р 462а ГребницеСлатина-Обудовац-Лончари у даљем тексту Р 462а
(код моста у Обудовцу)до границе са општином
Пелагићево(кроз Којиће),у дужини од 4,20 km,Л-2,
3. Пут у Шираји(повезујући од Липе-Л-1 до Р
662а. код «Дворца»), у дужини од 0,9 km, Л-3
4. Пут кроз Обудовац-Ширајa(од локалног пута Л1 до границе са општином Доњи Жабар),у дужини
од 2,00 km,Л-4,
5. Пут кроз Горњу Слатину и Доњу Слатину(од
регионалног пута Р462 Црквина-граница Федерације
Градачац у даљем тексту Р462 и Доњу Слатину до
регионалног пута Р 462а), у дужини од 9,10 km, Л-5,
6. Пут кроз Гајеве,Средњу Слатину и Доњу
Слатину(од регионалног пута Р462 до локалног
пута Л-10), у дужини од 9,70 km, Л-6,
7. Пут Горња Слатина-Средња Слатина(од
локалног пута Л-10 до локалног пута Л-12 ),у
дужини од 2,20 km, Л-7,
8. Пут Ново Село-Тишина(од регионалног пута Р
462а до локалног пута Л-18),у дужини од 4,50 km, Л-8,
9. Пут кроз Брвник(од регионалног пута Р 462а до
дома у Брвнику), у дужини од 3,70 km, Л-9,
10. Пут Тишина-Д.Хасић-Г.Хасић(од регионалног
пута Р 464 граница Федерације Оџак-ШамацГребнице-граница Федерације Орашје у даљем
тексту Р 464 до регионалног пута Р 462),у дужини
од 6,40 km, Л-10,
11.Пут кроз Крушково Поље(од регионалног пута
Р 462 до Милошевца-граница општине Модрича),у
дужини од 4,10 km, Л-11.
2. Локални путеви другог реда
1. Пут кроз засеок Обудовца-Керези(од
регионалног пута Р463 граница Федерације ОрашјеОбудовац-граница Федерације Градачац у даљем тексту
Р 463 до локалног пута Л-1),у дужини 1,20 km, Л-12,
2. Пут од Обудоваца II кроз Церово Поље до границе
са општином Пелагићево,у дужини од 2,90 km,Л-13,
3. Пут Баткуша–Брвник(од скретања с регионалног
пута Р 462а кроз засеок Ђулобару и Брвник до
границе са општином Домаљевац),у дужини од 5,50
km, Л-14,
4. Пут Доња Слатина-Баткуша-Обудовац II(од
локалног пута Л-12 до регионалног пута Р 463),у
дужини од 4,0 km, Л-15,
5. Пут центар Средња Слатина-Трамошница
(граница општине Пелагићево),у дужини од 2,30
km, Л-16,
6. Пут кроз Шкарић(од магистралног пута М-17
Шамац-Модрича-Добој- у даљем тексту М-17- до
локалног пута Л-18 ), у дужини од 2,30 km, Л-17,
7. Пут кроз Турсиновац,у дужини од 5,00 km,Л-18,
8. Пут кроз Писаре(од магистралног пута М-17
код трафоа до изласка на магистрални пут М-17 код
мотела''Лав''), у дужини од 1,80 km, Л-19,
9. Пут кроз Доњу Црквину(од раскрснице са
путем кроз Писаре до магистралног пута М-17 код
ветеринарске амбуланте), у дужини од 1,80 km,Л20,
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10. Пут кроз Г.Црквину (од магистралног пута М-17
код мјесног гробља до регионалног пута Р 462), у
дужини од 2,20 km, Л-21,
11. Пут кроз Засавицу(од магистралног пута М-17, поред
цркве до задњих кућа у Засавици),у дужини од 1,60 km,Л22,
12. Пут кроз Корницу(од регионалног пута Р 462 до
Чардака–граница општина Модрича),у дужини од 3,70
km, Л-23,
13. Стевановића пут у Баткуши(од регионалног пута Р
462а до почетка макадамског пута),у дужини од 2,3 km,Л-24,
14. Пут кроз Обудовац,повезујући од регионалног
пута Р 462а(фудбалско игралиште-кроз Пејиће до Церовог
Поља) до локалног пута Л-13,у дужини од 3,5 km, Л-25,
15. Пут кроз Браницу,од пута Р 463(Орашје-Градачац)
до куће Петра Дујковића,у дужини од 2,7 km, Л-26,
16. Пут Горња Слатина-Гајеви,од пута Л-5 до пута Л6,у дужини од 2,5 km, Л-27,
17. Пут кроз Гајеве од пута Л-6(кроз Симеуновиће) до
пута Р462(Градачац-Шамац), у дужини од 3,0 km, Л-28.
3. Локални путеви трећег реда
1. Пут кроз Баткушу(од регионалног пута Р462а до
локалног пута Л-9),у дужини од 1,0 km,Л-25,ширина 3,00 m.
Члан 4.
Улице у насељеном мјесту Шамац се у складу са
одредбама Одлуке о мјерилима и критеријумима за
расврставање локалних путева и улица на подручју
општине Шамац разврставају на:
1. ГЛАВНЕ УЛИЦЕ
- Његошева, К.А.I.Карађорђевића,Цара Душана и
Пут Српских Добровољаца.
2. САБИРНЕ УЛИЦЕ
- Обилићев Вијенац,Цара Лазара,Кнеза Милоша,
Гаврила Принципа, Ђенерала Драже Михајловића,
Николе Тесле, Вука Караџића,Николе Пашића,Доситеја
Обрадовића,Немањића I,Браће Југовића I,Браће
Југовића III, Дуга I, Јасеник I.
3. ПРИСТУПНЕ
Светосавска,Мајке
Јевросиме,Јована
Цвијића,
Немањића II , Немањића IV,Немањића V,Немањића VI,
Немањића VII, Немањића X,Браће Југовића II,Браће
Југовића IIIа, Браће Југовића IV,Браће Југовића V,
Браће Југовића VI, Браће Југовића VII, Дуга II,Дуга III,
Дуга IV, Дуга V, Дуга VI, Дуга VII, Дуга VIII,Дуга IX,
Дуга X, Дуга XI, Дуга XII,Јасеник II,Јасеник III,Јасеник
IV,Јасеник V,Јасеник VI, Јасеник VII, Јасеник VIII,
Косовке дјевојке,Децембарских Жртава 44, ПТПО
одреда,Солунска,Проте Матије Ненадовића,Филипа
Вишњића и Војислава Илића. Косово Поље I,Немањића
III,Немањића VIII,Немањића IX.
Члан 5.
На локалним путевима и улицама у насељу могу се
стицати права коришћења и права службености за
постављање објеката и уређаја од јавног интереса, под
условима да остварена права не угрожавају несметано и
безбједно одвијање саобраћаја и не наносе штету путу,
путним објектима и путном појасу.
Члан 6.
Локални пут и улицу у насељу сачињавају:
1. доњи и горњи строј (труп ) пута,
2. путни грађевински објекти(мостови, надвожњаци,
подвожњаци,тунели,галерије,потпорни и обложни зидови,
потходници и натходници ),

3. објекти за прикупљање и одвођење воде са
коловоза,
4.
саобраћајна
сигнализација(хоризонтална,
вертикална и свјетлосни уређаји)
5. опрема пута(стални уређаји за заштиту пута, од
дјеловања
вјетра,наноса
земљишта,путоказни
стубови,километарски стубови,одбојне ограде,
путни телекомуникациони уређаји и опрема, јавна
расвјета у функцији саобраћаја,детектори и бројачи
саобраћаја, уређаји и опрема у тунелима,ограде,
уређаји и опрема за заштиту од буке и других
штетних утицаја саобраћаја, саобраћајне тв камере
и паркинг уређаји ),
6.
аутобуска
стајалишта,одморишта
и
паркиралишта,
7. раскршћа и прикључци на главни пут изграђени
на путном земљишту,
8. земљишни појас са обје стране пута ширине
најмање један метар мјерено од линије која спаја
крајње тачке попречног профила пута(путни појас ),
9. ваздушни простор изнад коловоза у висини од
седам метара мјерено од највише коте коловоза,
10. стационари путне службе,бензинске пумпе,
сервиси и други објекти за потребе одвијања
саобраћаја и одржавања путева и сл.
Члан 7.
Локални пут и улица у насељу морају бити
оспособљени да поднесу осовинско оптерећење од
најмање шест тона.
II
УПРАВЉАЊЕ
ЛОКАЛНИМ
И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА
У НАСЕЉУ
Члан 8.
Управљање,грађење,одржавање и заштиту мреже
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу врши Административна служба општине
Шамац-Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове(у даљем тексту:
Одјељење),у складу са Законом о јавним путевима и
другим прописима.
Одржавање,заштита,изградња и реконструкција
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељима на подручју општине Шамац врши се у
складу са годишњим планом који доноси
Скупштина општине на приједлог Одјељења,
најкасније до 31.марта текуће године.
Одјељење је дужно,при изради годишњих планова
из става 2.овог члана,и распореду средстава за
финансирање изградње и реконструкције улица,
локалних и некатегорисаних путева, водити рачуна
о усклађеном развоју путне мреже на цијелој
територији општине Шамац,о категорији и значају
појединих путева и улица,као и о спремности
грађана мјесних заједница да сопственим средствима
и акцијама допринесу развоју путне мреже.
Савјети мјесних заједница су дужни да,на захтјев
Одјељења,најкасније до 31.децембра текуће године,
доставе
своје
приједлоге
за
изградњу,
реконструкцију,заштиту и одржавање јавних
локалних и некатегорисаних путева и улица за
наредну годину.

Страна 15-Петак,4. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 10
Одјељење ће,у изради годишњих планова,узети у
обзир само приједлоге савјета мјесних заједница који
буду благовремено достављени у складу са ставом
4.овог члана и који по садржини буду оствариви и у
складу са финансијским могућностима буџета општине
и другим изворима.
Члан 9.
Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове:
1. издаје сагласност за прикључење прилазног пута на
локални пут,
2. издаје сагласност за постављање натписа поред
локалних путева и некатегорисаних путева и улица у
насељу,
3. води евиденцију о стању локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу,
4. издаје сагласност за постављање инсталација у
локални пут, заштитни појас пута и улица у насељу,
5. издаје дозволу за ванредни превоз,
6. издаје сагласност за постављање објеката у
заштитни појас локалног пута.
III-ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ
И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉУ
Члан 10.
Под пословима изградње и реконструкције локалних
и некатегорисаних путева и улица у насељу у смислу
ове одлуке, подразумјева се:
1. планирање активности на пословима реконструкције
и изградње локалних и некатегорисаних путева,и улица
у насељу и објектима на путевима,
2. пројектовање локалних и некатегорисаних путева
и улица у насељу и објеката на путевима са
припадајућим истражним радовима,
3. стручна оцјена студија и пројеката-послови
ревизије пројеката,
4. имовинско-правни послови у поступку изузимања
земљишта и објеката,
5. уступање радова изградње и реконструкције
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу и
објеката на путевима,
6. организација стручног надзора и контрола грађења
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу и
објеката на путу,
7. примопредаја локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу и објеката на путу на коришћење и
одржавање.
Члан 11.
Под изградњом локалног и некатегорисаног пута и
улице у насељу и објеката на путу сматра се изградња
пута и објеката на новој траси.
Под реконструкцијом локалног и некатегорисаног
пута и улице у насељу и објеката на путу сматрају се
радови на дијелу постојећег пута и објектима на путу
којима се мијењају његове основне карактеристике у
циљу повећања безбједности саобраћаја,носивости и
пропусне моћи пута.
Члан 12.
Одобрење за изградњу,реконструкцију и употребу
локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу
издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове.

Члан 13.
Надлежан општински орган је дужан,у складу са
законом, да прије отпочињања радова на изградњи
и реконструкцији локалног и некатегорисаног пута
и улице у насељу или путног објекта о томе
обавијести грађане путем средстава јавног
информисања.
Надлежан општински орган дужан је путем
средстава јавног информисања огласити пуштање у
саобраћај
новоизграђеног
локалног
и
некатегорисаног пута и улице у насељу.
IV
ОДРЖАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉУ
Члан 14.
Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове дужно је да осигура
трајно,непрекидно и квалитетно одржавање и
заштиту локаних и некатегорисаних путева и улица
у насељу у обиму који омогућава несметано и
безбједно одвијање саобраћаја.
Извођење радова одржавања и заштите локалних
и некатегорисаних путева и улица у насељу и
објеката на путевима орган надлежан за управљање
уговором уступају правним лицима по поступку и
начину утврћеним Законом о јавним набавкама
БиХ.
Радови одржавања и заштите локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу могу се
уступити
правном
лицу регистрованом
и
опремљеном за ту врсту послова и који посједује
лиценцу за ту врсту послова,у складу са одредбама
закона о уређењу простора.
Члан 15.
Послови одржавања локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу и објеката на њима у смислу
ове одлуке су:
1. планирање,одржавање и мјере заштите
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу,објеката и саобраћаја на њима;
2. редовно,ванредно и зимско одржавање
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу и објеката;
3. уступање радова редовног,ванредног и зимског
одржавања локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу и објеката;
4. планирање, стручни надзор и контрола извођења
радова одржавања локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу и објеката;
5. осигурање уклањања оштећених и напуштених
возила и других ствари са
локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу;
7. обавјештавање јавности о стању проходности
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу,ванредним догађајима и меторолошким
условима значајним за одвијање саобраћаја;
8.
вођење
евиденције
о
локалним
и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу;
9. остали послови који омогућавају неометан и
безбједан саобраћај на локалним и некатегорисаним
путевима и улицама у насељу.
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Члан 16.
Радови на одржавању локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу изводе се тако да се не
обуставља саобраћај на путу.
Изузетно од одредаба става 1.овог члана ако се
радови на одржавању локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу или објеката на њима не могу
извести без обустављања саобраћаја на путу,Одјељење
за просторно уређење и стамбено комуналне послове
донијеће рјешење о обустави саобраћаја у коме ће
утврдити којим ће се другим путем одвијати саобраћај
у вријеме обустављања и под којим условима и о истом
обавјестити Полицијску станицу Шамац.
Oдјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове дужно је,у случају обуставе
саобраћаја из става 2. овог члана, да најмње у року од
четрдесет и осам часова прије почетка обустављања
саобраћаја обавјесте кориснике путева путем средстава
јавног информисања о обустављању саобраћаја.
V-ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉУ
Члан 17.
Под заштитом локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу у смислу ове одлуке подразумјева се:
1. заштита од оштећења трупа пута,
2. заштита путних, грађевинских објеката и опреме
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу,
3. заштита саобраћајне сигнализације,
4.заштита опреме пута и других објеката који служе
путу,
5. одлучивање о коришћењу путног земљишта и
обављање пратећих дјелатности на локалном путу и
улици у насељу,
6. контрола тежине,осовинског оптерећења и
димензија возила и терета приликом обављања
ванредног превоза,
7. спречавање бесправне изградње у трупу, путном
појасу и заштитном појасу локалног пута.
Члан 18.
Возила са гусјеницама,као и друга возила која могу
оштетити коловоз могу саобраћати на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу са
асфалтним и бетонским коловозима само ако су
опремљена са одговарајућим заштитним облогама на
гусјеницама.
Члан 19.
Возило које празно или заједно са теретом посједује
масу или осовински притисак већи од дозвољеног,
односно димензије веће од прописаних сматра се
ванредним превозом и исто се искључује из саобраћаја
на терет трошкова превозника до отклањања
пропуста,уколико не посједује одговарајућу дозволу за
обављање ванредног превоза.
Дозвола за ванредни превоз може се издати само за
превоз терета ако се тај превоз не може обавити другим
превозним средством.
Дозволу из претходног става,на захтјев превозника,
издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне
послове
ако
стање
локалног
и
некатегорисаног пута и улице у насељу и техничке
карактеристике то омогућавају.

Трошкове поступка за издавање дозволе за
ванредни превоз као и предузимање посебних мјера
за обављање ванредног превоза сноси превозник.
Члан 20.
Контролу осовинског притиска,укупне допуштене
масе и димензије возила на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу
може организовати Одјељење за просторно уређење
и стамбено комуналне послове,уз присуство
представника Полицијска станица за безбједност
саобраћаја Шамац или саобраћајног инспектора.
Члан 21.
Локални пут,улица или некатегорисани пут може
се прикључити на правац магистралног и
регионалног пута само уз претходно прибављену
сагласност Јавног предузећа ''Путеви Републике
Српске''.
Локални или некатегорисани пут који се
прикључује на магистрални или регионални пут
мора се изградити са савременим коловозним
застором у дужини од најмање педесет метара,
мјерено од мјеста прикључења, а на терет
инвеститора изградње или реконструкције пута.
Члан 22.
Ради заштите локалног пута и улице у насељу
или ради угрожене безбједности саобраћаја може се
забранити кориштење постојећих прикључака на
локални пут и улицу у насељу под условом да
постоји могућност кориштења другог прикључка.
Члан 23.
На локалном и некатегорисаном путу и улици у
насељу и у заштитном појасу локалног пута
забрањено је извођење радњи и радова којима би се
могао оштетити пут,објекти и опрема на
путу,повећати трошкове одржавања локалног и
некатегорисаног пута и улице у насељу,односно
угрозити безбједност саобраћаја на путу, а
нарочито:
1.привремено или стално заузимање пута и
извођење радова који нису у вези са одржавањем и
реконструкцијом путева;
2. просипање,остављање или бацање било каквих
предмета и материјала по путу;
3. вучење предмета(греде,балвани,плугови,дрљаче,
камени блокови и сл.) по путу ;
4. спуштање низ стране засјека, усјека и насипа
дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала;
5. паљење траве;
6. пуштање стоке на пут без надзора,као и
напајање на путном земљишту;
7. постављање ограда,сађење живе ограде и другог
високог растиња којим се може умањити путна
прегледност;
8. испуштање отпадних и других вода на путно
земљиште,пут, јарак или ригол;
9. спречавање отицања воде са пута и из пропуста
кроз труп пута, јарка или из ригола пута;
10.наношење блата са оранице или прилазног пута
на пут;
11. укључивање и искључивање возила на и са
пута ван предвиђених мјеста или вршење сличних
радњи које штете путу.
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Члан 24.
Возило које се на коловозу пута попријечи или возило
које снагом сопственог мотора не може савладати успон у
зимским условима одвијања саобраћаја,као и товар који
је спао са возила,возач је дужан да уклони са коловоза
пута,из путног и заштитног појаса локалног и
некатегорисаног пута најкасније у року од једног сата,
у супротном то ће учинити надлежни орган општине
путем надлежног предузећа.
Уклањање возила,односно товара из путног и
заштитног појаса пута,обезбједиће надлежни орган
општине путем надлежног предузећа у року од
двадесет четири часа, на терет власника возила.
Члан 25.
Грађевински и други материјал који не служи
одржавању пута,не може се остављати поред локалног
пута на растојању мањем од пет метара, рачунајући од
спољне ивице путног појаса.
Изузетно,од одредбе овог става,одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне
послове може дати сагласност да растојање може
бити мање, ако то не утиче на прегледност пута и
безбједност саобраћаја.
Корисник материјала из става 1.овог члана дужан је
да остављени материјал уклони из заштитног појаса
пута најкасније у року од петнаест дана од дана
његовог остављања поред пута.
Члан 26.
У путном појасу не могу да се граде објекти као што
су стамбени,пословни,помоћне и сличне зграде,
бунари,резервоари,септичке јаме и слично,осим
објеката који служе саобраћају.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове може дио путног појаса да изда у закуп у
складу са просторно-планском документацијом пута.
Члан 27.
Одржавање објеката,опреме и инсталација лоцираних
у трупу и заштитном појасу локалног и некатегорисаног
пута,улици у насељу(водоводи, гасне,електро,ПТТ и
друге инсталације)односно извођење радова на
полагању инсталација може се вршити само на основу
рјешења којим се даје сагласност одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове,тако
да се тиме не ометају радови на редовном одржавању,
заштити и реконструкцији локалног и некатегорисаног
пута и улице у насељу.
Имаоци и корисници објеката,опреме и инсталација
из става 1.овог члана,у случају реконструкције
локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу
дужни су поступити по налогу одјељења за просторно
уређење и стамбено комуналне послове, по потреби
дислоцирати или прилагодити лоциране објекте,
опрему и инсталације новопројектованој ситуацији и то
о властитом трошку.
У случају да власник,односно корисник објеката,
опреме и инсталација у трупу и путном појасу не
поступи по налогу одјељења за просторно уређење и
стамбено комуналне послове исти ће се извршити на
терет трошкова власника,односно корисника објекта,
опреме или инсталација у трупу и путном појасу
локалног и некатегорисаног пута и улице у насељу.

Члан 28.
У заштитном појасу локалног пута не могу да се
граде зграде, постављају постројења и уређаји и
граде други објекти на одређеној удаљености од
пута и то:
1. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се
отварају рудници, каменоломи и граде кречане и
циглане, подижу индустријске зграде,постројења,
депоније отпада и смећа као и слични објекти
износи двадесет метара,
2. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се
подижу далеководи и стубне трафо-станице износи
код укрштања далековода са локалним путем
најмање висину стуба далековода односно стубне
трафо-станице,а код паралелног вођења најмање
десет метара,
3. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се
постављају индустријски колоцијеци и подижу
непокретна културна добра износи десет метара,
4. Ширина заштитног појаса у коме не могу да се
граде стамбене,пословне,помоћне зграде,односно
копају бунари, резервоари,септичке јаме и слично
износи пет метара.
Заштитни појас у смислу става 1. овог члана мјери
се од спољне ивице путног појаса.
Члан 29.
Ограде и засади поред пута подижу се тако да не
ометају прегледност пута и не угрожавају
безбједност саобраћаја, уз претходно прибављену
сагласност надлежног органа општине.
Ширина појаса поред локалног и некатегорисаног
пута у коме не могу да се подижу ограде и засади
износи најмање један метар рачунајући од вањске
ивице путног појаса.
Члан 30.
Одобрење за постављање рекламних табли, ознака
и других натписа у заштитном појасу локалних и
некатегорисаних путева издаје одјељење за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Постављање,уклањање и одржавање натписа
обавља корисник или одјељење за просторно
уређење и стамбено комуналне послове путем
надлежног предузећа,о трошку корисника натписа.
Члан 31.
Постављање, уклањање,благовремену замјену и
уредно одржавање саобраћајне сигнализације и
опреме пута обезбјеђује Одјељење за просторно
уређење и стамбено комуналне послове путем
надлежног предузећа.
Саобраћајна сигнализација и опрема на локалним
и некатегорисаним путевима и улицама у насељу
поставља се искључиво на основу сабраћајног
пројекта.
Члан 32.
Ако се пут налази у таквом стању да се на њему
не може вршити саобраћај уопште или само за
поједине врсте возила, или ако би саобраћај
појединих врста возила наносио штету путу и
путним објектима, или ако се радови на
реконструкцији и одржавању пута не могу извести
без обустављања саобраћаја,или ако други разлози
безбједности то захтјевају Начелник општине,на
приједлог саобраћајног инспектора или шефа
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Полицијске станице,може наредбом да забрани
саобраћај на том дијелу пута или за поједине врсте
возила на цијелом путу или појединим његовим
дијеловима.
Општа забрана саобраћаја на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу може
бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине
врсте возила може бити привремена или стална.
Забрана саобраћаја мора се благовремено,путем
средстава јавног информисања,објавити и означити
одговарајућим саобраћајним знацима на путу,с тим да
се предузму и друге потребне мјере обезбјеђења.
VI
ФИНАНСИРАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉУ
Члан 33.
Средства за финансирање локалних и некатегорисаних
путева и улица у насељу обезбјеђују се путем:
1. донаторства,
2. домаћих и страних улагача,
3. кредитних средстава,
4. буџета Републике и општине,
5. прихода остварених од пратећих дјелатности,
6. учешћа грађана,
7. концесија,
8. осталих прихода остварених посебним прописом.
Члан 34.
За употребу и коришћење локалних путева и улица у
насељу,прописују се накнаде:
1. за употребу пута, његовог дијела или путног
објекта- посебна накнада,
2. за ванредан певоз,
3. за постављање натписа у заштитном појасу пута,
4. за коришћење путног земљишта,
5. за прикључење прилазног пута на локални пут,
6. за постављање инсталације у пут и појас пута,
7. за изградњу и коришћење комерцијалних објеката у
заштитном појасу пута.
Члан 35.
Средства од накнада из члана 34.ове Одлуке користе
се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу и
унапређење безбједности саобраћаја на истим.
VII - НАДЗОР
Члан 36.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове
одлуке и других прописа који се односе на локалне и
некатегорисане путеве и улице у насељу врши
саобраћајни инспектор,као и комунална полиција у
складу са законом којим се уређује њихов рад.
Члан 37.
У вршењу послова инспекцијског надзора саобраћајни
инспектор је посебно овлашћен и дужан да:
1. Надзире:
- стање локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу,
- примјену техничких и других прописа у погледу
изградње, реконструкције,одржавања и заштите
локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу,

- послове израде техничке документације за
изградњу
и
реконструкцију
локалних
и
некатегорисаних путева и улица у насељу,
- испуњеност прописаних услова за лица која врше
послове
пројектовања,техничке
контроле,
руковођења радовима и вршења стручног надзора
на локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељу,
2. Нареди:
- обуставу извођења радова који се врше противно
законским прописима,техничким нормативима и
стандардима,прописаним и другим мјерама за
заштиту локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу,
- уклањање објеката и инсталација из заштитног
путног појаса и трупа пута постављених противно
одредбама закона,
- уклањање објеката,материјала,ограда,дрвећа или
растиња,изграђених,остављених или подигнутих у
заштитном појасу противно одредбама одлуке,
- отклањање недостатака на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу који
угрожавају или могу угрозити безбједност
саобраћаја,
- предузимање мјера за обезбјеђење локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу и по
потреби привремено забрани саобраћај возила која
због своје укупне масе, димензија и других
техничких својстава наносе или могу да нанесу
штету путу или да угрозе безбједност саобраћаја,а
да при томе не посједују дозволу за ванредни превоз,
привремену
забрану
саобраћаја
на
новоизграђеном или реконструисаном локалном и
некатегорисаном путу и улици у насељу, ако
претходно није извршен технички преглед и дато
рјешење којим се дозвољава употреба пута или
објекта на путу, обуставу извођења радова у
непосредној близини локалног и некатегорисаног
пута и улице у насељу,који могу утицати на
техничку карактеристику пута и безбједност
саобраћаја на њему,
- предузимање и других мјера и радњи за које је
овлашћен прописима.
Жалба на рјешење инспектора из став 1.тачка 2.
алинеје 4, 5. и 6. не одлаже извршење рјешења.
VIII-КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Новчаном казном од 600 до 5.000 КМ,ако
законом није другачије регулисано, казниће се за
прекршај јавно предузеће,извођач радова,надлежни
орган општине или друго правно лице ако:
1. изводи радове на изградњи и реконструкцији
локалних и некатегорисаних путева и улица у
насељу без прописане техничке документације или
без одобрења надлежног органа ( члан 12. );
2. локални и некатегорисани пут и улицу у
насељу, његов дио или путни објекат преда на
употребу без прописаног одобрења, односно не
објави предају локалног и некатегорисаног пута и
улице у насељу на употребу( члан 13. став 2.);
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3.
радовима
на
одржавању
локалних
и
некатегорисаних путева и улица у насељу не обезбиједи
безбједан и неометан саобраћај и очување способности
пута(члан 14. став 1.);
4. не води евиденцију о стању локалних и
некатегорисаних путева и улица у насељу као ни
техничке податке( члан 15.).
За прекршај из става 1.овог члана, ако законом није
другачије регулисано,казниће се и одговорно лице
новчаном казном у износу од 200 до 1000 КМ.
Члан 39.
Новчаном казном од 500 до 3.000 КМ ако законом
није другачије регулисано, казниће се за прекршај јавно
предузеће,извођач радова,надлежни орган општине или
друго правно лице:
1. не објави почетак радова на изградњи и
реконструкцији локалног и некатегорисаног пута или
улице у насељу,односно путног објекта(члан 13.став 1.);
2. изврши обуставу саобраћаја без претходно
прибављеног рјешења о обустави саобраћаја или
обустави саобраћај на дионици локалног и
некатегорисаног пута и улице у насељу, а не обавијести
јавност и кориснике пута путем средстава јавног
информисања ( члан 16.);
3. саобраћа локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељу моторним возилима без пумпаних
гума или возилима са гусјеницама без прописаних
облога( члан 18.);
4. прикључује локални и некатегорисани пут на
магистрални или регионални пут супротно одредбама
члана 21.;
5. поступа супротно одредбама члана 23. Одлуке;
6. не уклони у прописаном року са пута из путног или
заштитног појаса пута возило или товар који је пао са
возила или то уради на начин да наноси штету
путу,објектима или опреми локалног и некатегорисаног
пута и улици у насељу(члан 24.став 1.);
7. грађевинске и друге материјале који не служе
одржавању локалних путева оставља на одстојању
мањем од прописаног или не уклони грађевинске и
друге материјале у прописаном року( члан 25.);
8. не прибави рјешење којим се даје сагласност,
поступи супротно утврђеним условима из рјешења о
сагласности или не поступи по налогу надлежног
органа општине( члан 27.);
9. у заштитном појасу пута гради зграде,поставља
постројења и уређаје и гради друге објекте,подиже
ограде и засаде супротно одредбама члана 28. и 29.
Одлуке;
10. поставља,одржава и уклања рекламне табле ознаке
и натписе поред локалних и некатегорисаних путева и
улица у насељу противно прописаним условима о
постављању,одржавању и уклањању(члан 30.);
11. постављање,уклањање,замјену и одржавање
саобраћајне сигнализације обавља супротно члану 31.
Одлуке и
12. поступи супротно одредбама члана 32.Одлуке.
За прекршаје из става 1.овог члана, ако законом није
другачије регулисано, новчаном казном од 200 до 500
КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. тачка 2.и тачка 4. до 11. овог
члана,ако законом није другачије регулисано,

новчаном казном од 300 до 2000 КМ казниће се и
физичко лице.
Члан 40.
Новчаном казном од 500 до 2000 КМ ако законом
није другачије регулисано, казниће се за прекршај
превозник ако:
1. врши ванредни превоз ствари без дозволе за
ванредни превоз или супротно условима утврђеним
у дозволи за ванредни превоз. ( члан 19.);
2. користи возило у саобраћају на локалним и
некатегорисаним путевима и улицама у насељу
оптерећено
преко
дозвољеног
осовинског
оптерећења и када користи возило или скуп возила
која по димензијамa,односно највећој дозвољеној
маси прелази највеће дозвољене димензије, односно
масу прописану нормама и прописима који уређују
ову област ( члан 20.);
За прекршај из става 1. овог члана ако законом
није другачије регулисано, новчаном казном од 200
до 1000 КМ казниће се и одговорно лице
превозника.
За прекршај из става 1. овог члана ако законом
није другачије регулисано,казниће се возач
моторног и прикључног возила новчаном казном од
150 до 450 КМ.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Ступањем на снагу овe одлуке престаје да важи
Одлука о локалним и некатегорисаним путевима и
улицама у насељима на подручју општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац,број 8/05).
Члан 42.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.

Број:07-022-156/10
28.мај 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана 35.
Статута општине Шамац(«Службени гласник
општине Шамац»,бр.4/05 и 9/07),Скупштина
општине Шамац на Седамнаестој редовној
сједници одржаној 28.маја 2010.године,
донијела је

ОДЛУКУ
о приступању и учешћу у Мрежи
комисија за буџет и финансије
Члан 1.
Овом одлуком даје се сагласност за
приступање
и
учешће
Савјета
за
буџет,финансије
и
привредна
питања
Скупштине општине Шамац у Мрежи
комисија за буџет и финансије коју чине
следеће општине: Брод, Дервента, Добој,
Добој Исток,Добој Југ,Модрича, Петрово,
Прњавор,
Србац,Теслић,
Шамац,
Пелагићево, Доњи Жабар и Вукосавље.
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Члан 2.
Формирање Мреже комисија за буџет и
финансије се спроводи у оквиру пројекта
«Локално
је
примарно»-компонента
Међуопштинско учење и подршка,а има за циљ
успостављање партнерства и мреже за предлагање
питања од заједничког интереса,те ради
консолидовања и унапређења постигнутих
стандарда добре управе у овим општинама.
Члан 3.
Скупштина општине задужује Савјет за
буџет,финансије и привредна питања да у име
Скупштине општине Шамац активно и редовно
учествује у раду мреже комисија за буџет и
финансије.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке одговоран је
предсједник Савјета за буџет,финансије и
привредна питања Скупштине општине Шамац
који,по потреби о томе извјештава предсједника
Скупштине општине.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-159/10
Предсједник Скупштине
28.мај 2010.године
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 30.алинеја 11.Закона о локалној
самоуправи("Службени
гласник
Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05)и члана 35.
алинеја 11.Статута општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац на Седамнаестој
редовној сједници одржаној 28.маја 2010.
године,донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности на приједлог
Уговора о закупу пословних просторија
I
Скупштина општине Шамац даје сагласност
на приједлог Уговора о закупу пословних
просторија,са следећим елементима уговора:
- закуподавац: Општина Шамац
закупац:
д.о.о.
„ЛИГНУМ-КОМЕРЦ“
Обудовац-Шамац
- предмет уговора: закуп пословних просторија
у
кругу
Развојно-предузетничке
зоне
у
Шамцу(објекат
бивше
творнице
плетеног
намјештаја „Шамац“),димензија простора 45x10
метара,спратност П+1,у виђеном стању
- сврха
коришћења
предмета
закупа:
производња тапацираног и масивног намјештаја
- рок трајања закупног односа: десет година

- закупнина: 500,00 КМ у мјесечном износу,
с тим да се закупнина не плаћа за период првих
пет година трајања закупа, по основу улагања
закупца у вриједности од 37.000,00 КМ у сврху
санације и привођења намјени пословног
простора ради обављања дјелатности
- посебна обавеза закупца: запошљавање
осам радника са подручја општине Шамац
одмах након покретања производње
- посебна обавеза закуподавца: сагласност
на заснивање права прече куповине предмета
закупа у корист закуподавца након испуњења
уговорних обавеза,у складу са законом.
II
Даје се сагласност Начелнику општине
да,након
провођења
поступка
Шамац
прибављања мишљења Правобранилаштва
Републике Српске-Сједиште замјеника Добој
на приједлог наведеног уговора,а у циљу
регулисања међусобних права и обавезе
уговорних страна,закључи са закупцем уговор
о закупу,у складу са законом и овом Одлуком.
III
Приједлог Уговора о закупу из тачке I.у
прилогу чини саставни дио ове Одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-167/10
Предсједник Скупштине
28.мај 2010.године
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 12.тачка 3.Закона о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске(„Службени
гласник Републике Српске“,број 41/03) и члана
73.став 2. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.106/09),а у складу са чл. 13. и 14.Одлуке о
усклађивању организације и пословања Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,бр.5/10Пречишћени текст)и чланом 35. Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине
Шамац,на Седамнаестој редовној сједници
одржаној 28.маја 2010.године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног
одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
1. За чланове Управног одбора ЈЗУ Дом
здравља Шамац, именују се:
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1) Милка Филиповић,
2) Стеван Стевић,

листу кандидата за чланове Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља Шамац,те је одлучила као у
диспозитиву рјешења.

3) Паво Братић.
2. Чланови Управног одбора именују се на
период од четири (4) године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу са даном
доношења,а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Шамац“.

Образложење
Скупштина општине Шамац је,на сједници
одржаној 30.9.2009. године донијела Одлуку о
расписивању јавног конкурса за коначна
именовања на позиције у регулисаним органима
чији је оснивач општина Шамац,број: 07-111100/09(„Службени гласник општине Шамац“, бр.
12/09), између осталог и за избор и именовање
чланова Управног одбора ЈУ Дјечије обданиште
«РАДОСТ» Шамац.Начелник општине Шамац је
својим рјешењем број 01-111-31/10 од 16.4. 2010.
године(«Службени гласник општине Шамац»,
бр.8/10) именовао комисију за избор,чији је
задатак био да проведе поступак избора кандидата
на упражњене позиције.
Након проведеног поступка,Комисија за избор
је,у складу са одредбама Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске,сачинила ранг-листе кандидата за све
упражњене позиције, па тако и за упражњене
позиције три члана Управног одбора ЈЗУ Дом
здравља Шамац, и исту је, у склопу Извјештаја о
проведеном
поступку
избора,доставила
Скупштини општине Шамац на усвајање.
Приједлог кандидата за именовање чланова
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац, који је
образложила Комисија за избор и именовање,није
добио потребну већину гласова од укупног броја
одборника Скупштине општине Шамац на
Шеснаестој редовној сједници одржаној дана
28.априла 2010.године. Комисија за избор и
именовање је у складу са чл. 12. став 3. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске поново размотрила листу
кандидата са ужим избором и утврдила нови
измијењени приједлог кандидата за именовање
чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља
Шамац. Приједлог је усмено образложио
предсједник Комисије за избор и именовање на
Седамнаестој редовној сједници Скупштине
општине Шамац.
Скупштина општине Шамац,на приједлог
Комисије за избор и именовање,прихватила је
нови измијењени приједлог и предложену ранг-

Број:07-111-42/10
28.мај 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
102. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период 1.1.31.12.2009.године
103. Одлука о усвајању Годишњег обрачуна буџета општине Шамац за период 01.01.– 31.
12.2009.годину
104. Одлука о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима
105. Одлука о разврставању,управљању и заштити локалних путева и улица у насељу на
подручју општине Шамац
106. Одлука о приступању и учешћу у Мрежи комисија за буџет и финансије
107. Одлука о давању сагласности на приједлог Уговора о закупу пословних просторија
108. Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац
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Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац.Главни и одговорни уредник:
Секретар Скупштине општине Шамац Митар Митровић дипл.правник.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.

