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На основу члана 30.став 1.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 Петнаестој редовној
сједници,одржаној 31.марта 2010.године,донијела је

ОДЛУКУ
о додјели на управљање и
коришћење пијаце у Шамцу
Јавном предузећу „Шамац-стан“
Шамац
Члан 1.
Скупштина општине Шамац додјељује на
управљање и коришћење Јавном предузећу
„Шамац-стан“ Шамац(у даљем тексту: корисник),
без накнаде,на период од пет година, непокретност
означену као к.ч. број 393/1 у површини од 1772 m2
и к.ч. број 393/12 у површини од 24 m2 sve уписане
у ПЛ број 2139,што у нарави и по старом премјеру
одговара к.ч. број 10/7 у површини од 1772 m2 и
к.ч.број 10/113 у површини од 24 m2 уписане у
з.к.уложак број 58 КО Шамац.
Кориснику се додјељују на коришћење и сви
припадајући објекти и инфраструктура на
непокретностима из става 1.овог члана који се
односе на обављање дјелатности пијаце.
Члан 2.
Непокретност из члана 1.ове Одлуке додјељује се
на управљање и коришћење кориснику искључиво
у сврху обављања пословне дјелатности:трговинске
услуге-услуге тржница на мало (пијаца),у складу
са одредбама Закона о трговини и подзаконским
прописима.
Члан 3.
Корисник је дужан:
- обезбиједити пружање трговинских услуга из
члана 2.ове Одлуке у складу са законом и
подзаконским прописима, у интересу грађана
општине Шамац,
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додијељеном
непокретношћу
и
припадајућом инфраструктуром управљати као
добар привредник,
- вршити текуће одржавање додијељене
непокретности и припадајуће инфраструктуре,
- плаћати све комуналне и друге дажбине које
се односе на обављање трговинске услуге
тржнице на мало(трошкови електричне
енергије,чистоће,одвоз отпада и др.),
- утврдити пијачни ред(тржна правила за
продају робе,врсту робе,начин излагања робе,
одржавање просторија и опреме за обављање
трговине на тржницама на мало) и доставити
начелнику општине ради давања сагласности,
- предузимати и друге мјере и радње којима
се обезбјеђује континуиран и несметан рад
пијаце,у складу са прописима,по сопственој
иницијативи или на захтјев начелника општине,
- на основу одлуке Скупштине општине
вратити у посјед додијељену непокретност,
безусловно, и прије истека рока од пет година.
Члан 4.
Средства наплаћена од пружања услуга
тржнице на мало,корисник је дужан користити
искључиво намјенски за потребе обављања
дјелатности из члана 2.ове Одлуке(текуће
одржавање,лична примања радника задуженог
за управљање пијацом,комуналне и друге
дажбине,као и друге трошкове у вези са
организовањем рада тржнице на мало).
Члан 5.
Начелник општине ће у име општине Шамац
закључити уговор са ЈП „Шамац-стан“ о
давању непокретности на управљање и
коришћење,у складу са овом Одлуком.
Члан 6.
Корисник не може вршити промјене намјене
додијељеним објектима и земљишту, нити исте
давати у подзакуп, без сагласности Скупштине
општине Шамац.
Члан 7.
За реализацију и надзор над извршењем ове
Одлуке задужује се Одјељење за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Шамац.

Страна 2-Петак,2. април 2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења,а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-95/10
Предсједник Скупштине
31. март 2010.године
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
57
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. и 60.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, бр.
4/05 и 9/07),а у складу са чланом 13. став 2. Oдлуке
о наградама и признањима општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,број 2/10),
Скупштина општине Шамац,на Петнаестој редовној
сједници одржаној дана 31.марта 2010. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о додјели награде и признања
општине Шамац за 2009.годину
Члан 1.
Поводом
15-тог
априла
Дана
општине
Шамац,додјељују се награда и признања општине
Шамац за 2009. годину, и то:
1. АПРИЛСКА НАГРАДА са новчаним
износом од 1.000 КМ:“Клубу борилачких
спортова“ из Црквине
за врхунска остварења и резултате постигнуте у
области спорта
2. ПОВЕЉА: Служба цивилне заштите
општине Шамац-за изузетне заслуге и резултате
остварене у области заштите и спашавања
становништва и материјалних добара,а који
доприносе укупном развоју и напретку општине
Шамац.
3. ПЛАКЕТА:
1)
Душану(Цвјетка)
Јовановићу
из
Шамца-за заслуге и врхунске резултате
постигнуте у области културе
2) Марку(Милоша) Костићу из Шкарићаза заслуге и врхунске резултате постигнуте у
области спорта
3) Златку(Давида) Симићу из Крушковог
Поља-за заслуге и врхунске резултате постигнуте
у области пољопривредне производње
4. ПОХВАЛА:
1) Пери (Илије) Живковићу, за постигнуте
успјехе у области спорта
2) Мјесна организација Црвеног крста
Обудовац, за постигнуте успјехе у области
дјелатности којом се бави
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3) Пери(Миленка)Мокрићу,за постигнуте
успјехе у области пољопривредне производње
4) Фонду солидарности општине
Шамац,за постигнуте успјехе у области
хуманитарног рада
5)
Драгану Аранђићу из Доње
Слатине,за постигнуте успјехе у области
спорта.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 07-022-96/10
ПРЕДСЈЕДНИК
31.март 2010.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 3,5,7. и 12.Закона о систему
јавних служби("Службени гласник Републике
Српске",бр.68/07),а у складу са чл. 30.алинеја
25.Закона о локалној самоуправи("Службени
гласник Републике Српске",бр.111/04,42/05 и
118/05)и чланом 35.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац на Петнаестој
редовној сједници одржаној 26.марта 2010.
године донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
«ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ» ШАМАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавне установе
«Центар за културу» Шамац(«Службени
гласник општине Шамац»,бр.13/09), у члану 6.
Одлуке,бришу се следеће шифре дјелатности:
22.130-Издавање
часописа
и
сличних
периодичних издања
55.300-Ресторани
- продаја оброка који се уобичајено
конзумирају на лицу мјеста,као и продаја пића
уз оброке, евентуално уз неки вид забаве, у:
ресторанима,
ресторанима
са
самоуслуживањем, као што су кафетерије,
ресторанима са брзо припремљеном храном,као
што су хамбургер-барови и др;
55.400 - Угоститељска дјелатност
55.403 Кафане: -кафе бар,кафе сластичарна;
60.230 Остали превоз путника у копненом
саобраћају
- остали превоз путника у друмском саобраћају
без утврђеног реда вожње: превоз путника за
властите потребе;
74.400 - Реклама и пропаганда
92.521 - Дјелатност музеја (галерија)
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Члан 2.
У члану 16.став 3. алинеја прва,иза ријечи
„висока“ додају се ријечи: „или виша“.
Члан 3.
Управни одбор ЈУ „Центар за културу“ Шамац
ускладиће Статут у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број:07-022-94/10
ПРЕДСЈЕДНИК
31.3.2010.године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,с.р.
59
На основу чл. 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник општине Републике Српске”,
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 4.
став 1.Правила о оцјени рада службеника јединице
локалне самоуправе("Службени гласник Републике
Српске",бр.37/05), Скупштина општине Шамац,на
Петнаестој редовној сједници одржаној 31.марта
2010.године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за оцјену рада
секретара Скупштине општине Шамац у
2009.години
I
Именује се Комисија за оцјену рада секретара
Скупштине општине Шамац у 2009.години,у саставу:
- Предраг Маринковић,предсједник Скупштине
општине,предсједник Комисије
- Илија Николић, одборник, члан
- Симо Варадиновић, одборник, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-111-30/10
ПРЕДСЈЕДНИК
31.март 2010.год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04,42/05 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
тачком 12.Програма рада Скупштине општине
Шамац за 2010.годину("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни број 1/09),Скупштина општине
Шамац на Петнаестој редовној сједници одржаној
31.марта 2010.године донијела је следећи

Број 6

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду Општинске
борачке организације Шамац у 2009. години са
Програмом рада за 2010. годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу,
чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-103/10
Предсједник Скупштине
31. март 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
61
На основу чл. 30.и 72.став 2. 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 тачком 12. Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010.годину
("Службени гласник општине Шамац",Ванредни
број 1/09),Скупштина општине Шамац на
Петнаестој редовној сједници одржаној 31.
марта 2010.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду у 2009.години са
Програмом рада за 2010.годину ЈУ Центар за
социјални рад Шамац.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу,чине
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-97/10
Предсједник Скупштине
31. март 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
62
На основу чл. 30.и 72.став 2.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 тачком 12.Програма рада
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Скупштине општине Шамац за 2010.годину
("Службени гласник општине Шамац",Ванредни број
1/09),Скупштина општине Шамац на Петнаестој
редовној сједници одржаној 31.марта 2010.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ Народна
библиотека Шамац у 2009. години са Програмом
рада за 2010. годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу,чине
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-98/10
Предсједник Скупштине
31. март 2010.године
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
63
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној
самоуправи("Службени
гласник
Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана 15.став
1.тачка 2. Одлуке о усклађивању организовања и
рада Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.
4/10),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 тачком 12. Програма
рада Скупштине општине Шамац за 2010. годину
("Службени гласник општине Шамац",Ванредни број
1/09),Скупштина општине Шамац,на Петнаестој
редовној сједници одржаној 31.марта 2010.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац у 2009. години са Програмом рада
за 2010. годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу,чине
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-99/10
31. март 2010.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

Број 6

64
На основу чл. 30.и 72.став 2. 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 тачком 12. Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010.годину
("Службени гласник општине Шамац",Ванредни
број 1/09),Скупштина општине Шамац,на
Петнаестој редовној сједници одржаној 31.
марта 2010.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду ЈЗУ Апотека
Шамац у 2009. години са Програмом рада за
2010. годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу,
чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-100/10
Предсједник Скупштине
31. март 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
65
На основу чл. 30.и 72.став 2. 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 тачком 12.Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010. годину
("Службени гласник општине Шамац",Ванредни
бр.1/09),Скупштина општине Шамац, на
Петнаестој редовној сједници одржаној 31.
марта 2010.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду Туристичке
организације Шамац у 2009.години са
Програмом рада за 2010. годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I.
прилогу,чине саставни дио овог Закључка.

у
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-101/10
Предсједник Скупштине
31. март 2010.године
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
66
На основу чл. 30.и 72.став 2. 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
тачком 12.Програма рада Скупштине општине
Шамац за 2010.годину("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни број 1/09),Скупштина општине
Шамац,на Петнаестој редовној сједници одржаној
31.марта 2010.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду ЈП «Слободна зона»
Шамац у 2009.години са Програмом рада за 2010.
годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу,чине
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-102/10
Предсједник Скупштине
31.март 2010.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
67
На основу чл. 30.и 72.став 2. 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
тачком 12.Програма рада Скупштине општине
Шамац за 2010. годину("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни број 1/09), Скупштина општине
Шамац,на Петнаестој редовној сједници одржаној
31.марта 2010. године донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о
изради социјалне карте општине Шамац.

Број 6

II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-104/10 Предсједник Скупштине
31. март 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
68
На основу чл. 30.и 72.став 2. 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 тачком 12. Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010.годину
("Службени гласник општине Шамац",Ванредни
број 1/09),Скупштина општине Шамац,на
Петнаестој редовној сједници одржаној 31.
марта 2010.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о реализацији
донација путем општине Шамац у 2009.години.
II
Информација из тачке I., у прилогу,чини
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-105/10 Предсједник Скупштине
31. март 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
69
На основу члана 207. Закона о општем
управном поступку(«Службени гласник Републике
Српске»,број 13/02) и члана 35. Статута општине
Шамац («Службени гласник општине Шамац»,
бр. 4/05 и 9/07), рјешавајући у предмету
исправке грешке у рјешењу Скупштине општине
Шамац–по
захтјеву
привредног
друштва
«Велепромет-РК» а.д.Шамац број 04-15/10 од
19.марта
2010.године,Скупштина
општине
Шамац је,на Петнаестој редовној сједници
одржаној дана 31. марта 2010.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
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I. У Рјешењу Скупштине општине Шамац, број:
01-476-20/99 од 22.12.1999.године, исправљају се
грешке тако да се тачка I. изреке рјешења исправља у
цијелости, и гласи:
«Усваја се захтјев ОДП «Велепромет-РК» Шамац,
ул. Његошева број 9.да се призна стварно стање на
непокретностима,па се на непокретностима-градском
грађевинском земљишту на којем су лоцирани
објекти овог предузећа признаје и преноси право
посједа и право трајног коришћења,без накнаде,и то:
- к.ч. број 1/286 пашњак крај Дуге у површини
70 m2 из з.к.улошка број 278 и к.ч. број 42/15 у
површини од 4 m2 из з.к.улошка број 158, све у
КО Шамац,а којима у нарави и по новом
катастарском операту одговара к.ч.бр. 692/3
двориште у површини од 74 m2 уписане у ПЛ број
2126 КО Шамац;
- к.ч. број 1/1 пашњак крај Дуге у површини од
997 m2 из з.к.улошка број 278 и к.ч. број 42/14 у
површини од 434 m2 из з.к.улошка број 158, све у
КО Шамац, а којима у нарави и по новом
катастарском операту одговара к.ч.бр. 692/4
двориште у површини од 1062 m2 и кућа и зграда у
површини од 369 m2 све уписане у ПЛ број 2126
КО Шамац;
- к.ч. број 1/2 кућа са кућиштем и двориштем
крај Дуге у површини од 249 m2 из з.к.улошка број
278, к.ч. број 1/3 градилиште крај Дуге у површини
од 276 m2 из з.к.улошка број 241, к.ч.број 1/291
ораница крај Дуге у површини од 80 m2 из
з.к.улошка број 1743, к.ч. број 1/293 подкућницастамбена зграда у ул.Владимира Назора бр. 4. на
к.ч. ¼ у површини од 94 m2 из з.к.улошка број 1039,
к.ч.број 1/289 двориште у површини од 19 m2 из
з.к.улошка број 1323, све у КО Шамац,а којима у
нарави и по новом катастарском операту одговара
к.ч.бр. 692/1 двориште у површини од 718 m2
уписане у ПЛ број 2126 КО Шамац;
- к.ч. број 1/243 неплодно у површини од 651 m2
из з.к.улошка број 158, к.ч.број 1/292 Ораница крај
Дуге у површини од 38 m2 из з.к.улошка број 1743,
к.ч. број 1/294 Градилиште крај Дуге у површини
од 108 m2 из з.к.улошка број 241, к.ч. број 1/295
Кућа са кућиштем и двориштем крај Дуге у
површини од 30 m2 из з.к.улошка број 278,све у КО
Шамац, а којима у нарави и по новом катастарском
операту одговара к.ч.бр.692/5 двориште у површини
од 827 m2 уписане у ПЛ број 2126 КО Шамац;
- к.ч. број 1/5 двориште-зграда на парцели к.ч.
1/5 у површини од 54 m2 из з.к.улошка број 1323,
к.ч. број 1/4 подкућница-стамбена зграда у
ул.Владимира Назора бр.4 на к.ч.бр.1/4 у
површини од 339 m2 из з.к.улошка број 1039, к.ч.
број 1/242 Ораница крај Дуге у површини од 234
m2 из з.к.улошка број 1743 и к.ч. број 1/290
неплодно у површини од 226 m2 из з.к.улошка број

Број 6

158, све у КО Шамац,а којима у нарави и по
новом катастарском операту одговара к.ч.бр.
692/6 кућа и зграда у површини од 726 m2 и
двориште у површини од 127 m2 КО Шамац.
II. У изворник рјешења број: 01-476-20/99 од
22.12.1999.године године уписаће се биљешка о
исправци у складу са овим Закључком и ,по
могућности,у овјерене преписе достављене
странкама.
III. Закључак о исправци грешке производи
правно дејство од дана од којег производи
правно дејство рјешење које се исправља.
IV. Овај Закључак биће објављен у «Службеном
гласнику општине Шамац».

Образложење
Привредно друштво «Велепромет-РК» а.д.
Шамац,поднио је Скупштини општине Шамац
захтјев за исправку грешке у Рјешењу
Скупштине општине Шамац бр. 01-476-20/99 од
22.12.1999.године. У захтјеву је наведено да због
очигледне грешке у означавању бројева парцела
по старом
и новом премјеру није могуће
извршити
упис-укњижбу
предметних
непокретности у земљишним књигама..Уз захтјев
поднијети су и изводи из катастарског операта са
идентификацијом парцела старог премјера,као и
земљишнокњижни изватци наведених парцела .
У поступку је утврђено да је Рјешење
Скупштине општине Шамац број 01-476-20/99
од 22.12.1999.године постало правоснажно дана
25.10.1999.године.
Поступајући по захтјеву,утврђено је да су у
изреци наведеног рјешења начињене грешке у
писању и означавању бројева парцела земљиштанепокретности које су предмет тог рјешења,па је
основано закључено да се има исправити
закључком и то тако да се измијењеном изреком
тачке I.изреке рјешења прецизирају и дефинишу
парцеле.
Одредбама члана 207.Закона о општем
управном поступку(«Службени гласник Републике
Српске»,број 13/02),прописано је: да орган који
је донио рјешење, односно службено лице које је
потписало рјешење,може,у свако вријеме,да
исправи грешку–у именима или бројевима,
писању или рачунању,као и друге очигледне
нетачности у рјешењу,или у његовим овјереним
преписима.Исправка грешке производи правно
дејство од дана од којег производи правно
дејство рјешење које се исправља.
На основу изложеног,одлучено је као у
диспозитиву овог закључка.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Закључка не може се изјавити
жалба,али се може покренути управни спор,
тужбом код Окружног суда у Добоју.

Страна 7-Петак,2. април 2010.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ

Тужба се покреће у року од 30 дана од дана
достављања овог Закључка.
Тужба се подноси непосредно суду, у два примјерка.
Број: 07-476-4/10
31. март 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
70
Начелник општине Шамац на основу члана 43.
Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике Српске“,број 101/04,42/05 и 118/05),
одредбама члана 48.Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“ број: 4/05 и
9/07),а у складу члана 35. став 2. Закона о заштити
тајних података(„Службени гласник БиХ“,број
54/05),доноси

ОДЛУКУ
I
Утврђује се листа радних мјеста и дужности која
ће бити предмет за издавање дозволе за приступ
тајним подацима степен ПОВЈЕРЉИВО,како следи:
- стручни сарадник за послове матичних књига, 5
извршилаца, и то:
1. Јелена Писаревић,
2. Ђорђе Лукић,
3. Ружа Станковић,
4. Цвијан Миловановић,
5. Јован Милаковић
самостални стручни сарадник за рад на
информационим системима,1 извршилац:
1. Бојан Чанчаревић.
II
Министарство безбиједности БиХ–Сектор за
заштиту тајних података у Сарајеву ће за утврђену
листу радних мијеста из тачке I.ове Одлуке
извршити издавање Дозволе за приступ тајним
подацима.
III
За реализацију ове Одлуке надлежан је начелник
Одјељења за општу управу.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-84/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
15.03.2010.год.
Саво Минић, дипл. правник
Шамац
71
На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број
101/04),члана 7.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“,бр.49/04)и чл.48.и 61.
Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,број 4/05),Начелник општине,
доноси

Број 6

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
I
Именује се Комисија за спровођење поступка
избора набавке канцеларијског материјала,
оргиналних и рециклираних тонера,набавку
нафте и нафтних деривата,вршење услуге
поправка фотокопирних апарата за потребе
административне
службе
и
Општинске
Скупштине општине Шамац, за 2010. годину,у
саставу:
1. Маслић Велимир, предсједник Комисије
2. Илишковић Боја, члан Комисије,
3. Максимовић Блаженка, члан Комисије
4. Ђурић Крста, секретар Комисије
II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је
да изврши отварање понуда за избор вршиоца
услуга приспјелих на расписано обавјештење о
јавној набавци,како је то предвиђено Законом о
јавним
набавкама,изврши
евалуацију
приспјелих понуда,сачини записник и достави
приједог Начелнику општине Шамац као
уговорном органу.
III
Отварање понуда одржаће се како је то
утврђено Обавјештењем о јавној набавци.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 01-111-10/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
09.03.2010.год.
Саво Минић, дипл. правник
Шамац
72
На основу члана 43.Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,број 101/04),члана 7.Закона о јавним
набавкама(„Службени
гласник
БиХ“,број
49/04)и члана 48. и 61.Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,број
4/05),Начелник општине, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
I
Именује се Комисија за спровођење поступка
избора
вршиоца
услуга
информативне
дјелатности
за
потребе
Општинске
административне службе и Скупштине општине
Шамац,за 2010.годину,у саставу:
1. Маслић Велимир, предсједник Комисије
2. Павловић Свјетлана, члан Комисије,
3. Максимовић Блаженка, члан Комисије
4. Ђурић Крста, секретар Комисије
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II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да
изврши отварање понуда за избор вршиоца услуга
приспјелих на расписано обавјештење о јавној
набавци, како је то предвиђено Законом о јавним
набавкама, изврши евалоацију приспјелих понуда,
сачини записник и достави приједог Начелнику
општине Шамац као уговорном органу.
III
Отварање понуда одржаће се како је то утврђено
Обавјештењем о јавној набавци.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-11/10
09.03.2010.год.
Шамац

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник

Број 6
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Број 6

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
56. ОДЛУКА о додјели на управљање и коришћење пијаце у Шамцу Јавном предузећу
„Шамац-стан“ Шамац
57. ОДЛУКАо додјели награде и признања општине Шамац за 2009.годину
58. ОДЛУКА о измјени Одлуке о оснивању Јавне установе „Центар за културу“ Шамац
59. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за оцјену рада секретара Скупштине општине Шамац
у 2009. години
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60. ЗАКЉУЧАК
61. ЗАКЉУЧАК
62. ЗАКЉУЧАК
63. ЗАКЉУЧАК
64. ЗАКЉУЧАК
65. ЗАКЉУЧАК
66. ЗАКЉУЧАК
67. ЗАКЉУЧАК
68. ЗАКЉУЧАК
69. ЗАКЉУЧАК о исправци грешака у Рјешењу број 01-476-20/99 од 22.12.1999.године

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
70. ОДЛУКА о утврђивању листа радних мјеста и дужности која ће бити предмет за
издавање дозволе за приступ тајним подацима степен ПОВЈЕРЉИВО
71. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка избора набавке
канцеларијског материјала, оригиналних и рециклираних тонера,набавку нафте и
нафтних деривата,вршење услуге поправка фотокопирних апарата за потребе Општинске
административне службе и Скупштине општине Шамац за 2010. годину
72. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка избора вршиоца услуга
информативне дјелатности за потребе Општинске административне службе и Скупштине
општине Шамац за 2010. годину

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
"Службени гласник општине Шамац" на Интернет презентацији општине Шамац:

www.opstinasamac.org
Ближе информације на телефон:054/611-237 и 611-229 или e-mail:mitrovic2007@yahoo.com

Петак,2. април 2010.године-Службени гласник општине Шамац-Број 6/10
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 562-01100001661-17.

