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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
31
Ha основу члана 30.став 1.алинеја 2.Закона о
локалној
самоуправи(„Службени
гласник
Републике Српске”,бр.101/04,42/05 и 118/08),
чланова 22.и 29.Закона о грађевинском земљишту
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске”,бр.112/06) и члана 35.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац”, бр.
4/09 и 9/07),Скупштина општине Шамац на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној дана
28.фебруара 2011.године,донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Шамац“,бр.2/07,7/07,4/09 и 4/10),
члан 11. брише се.
Члан 2.
У Одлуци,у члану 16.Одлуке став 2.мијења се и
измијењен гласи:
»Накнада за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта и накнада за природне
погодности градског грађевинског земљишта
утврдиће се посебним рјешењем и наплатити у
поступку издавања одобрења за грађење,у складу са
законом и овом Одлуком.«
Члан 3.
Иза члана 24а.додаје се нови члан 24б.који гласи:
«Члан 24б.
Износ једнократне ренте утврђен по одредбама
члана 22. и 23. ове Одлуке умањује се:
а) за објекте инвеститора привредног друштва
који служе обављању одређених пословних
дјелатности,на
локацијама
неизграђеног
грађевинскогземљишта(greenfieldинвестиције).. 90%
б) за помоћне пословне објекте испод површине
земље (базени, рибњаци) .............................. 50% ».
Под пословним дјелатностима из става 1. под а)
овог члана сматрају се дјелатности у складу са
Уредбом о класификацији дјелатности Републике

Краља Александра I
Карађорђевића 4
75230 Шамац
Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Жиро рачун:
Орган управе општине
Шамац
562-011-00001661-17

Српске(»Службени гласник Републике Српске«,
бр.119/10,у следећим подручјима:
- Подручје А-Пољопривреда,шумарство и
риболов
- Подручје С - Прерађивачка индустрија
Подручје
Е–Снабдијевање
водом;
канализација, управљањеотпадом идјелатности
санације (ремедијације) животне средине
- Подручје F – Грађевинарство
- Подручје H – Саобраћај и складиштење.
Члан 4.
У Одлуци,Поднаслов «V-НАКНАДА ЗА
ТРАЈНО
КОРИШЋЕЊЕ
ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА(Трајна
рента)» у члановма од 25. до 32. ријеч
«изграђено» у различитим падежимабрише се.
Члан 5.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
Пречишћени текст Одлуке о грађевинском
земљишту.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Шамац».
Број:07-022-42/11
28.2.2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

32 На основу члана 15.Закона о комуналним
дјелатностима (''Службени гласник Републике
Српске'',број 11/95, 51/02), члана 30. Закона о
локалној
самоуправи(''Службени
гласник
Републике Српске'',број 101/04)и члана 35.и 60.
Статута општине Шамац(''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), Скупштина
општине Шамац,на Двадесетчетвртој редовној
сједници одржаној дана 28.фебруара 2011.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о комуналној
накнади
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Члан 1.
У Одлуци о комуналној накнади (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/10) у члану 5.
став 1. алинеја друга мијења се и гласи:
''За пословне објекте:
III ЗОНА...................................
IV ЗОНА..................................
V ЗОНА...................................
VI ЗОНА..................................

0,13 КМ/m²
0,11 КМ/m²
0,10 КМ/m²
0,08 КМ/m².''

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-43/11
28.2.2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу чл.4.и 5.Закона о финансирању
политичких странака из буџета Републике,града и
општине("Службени гласник Републике Српске",
бр.65/08),а у складу са чланом 30.Закона о
локалној
самоуправи("Службени
гласник
Републике Српске",бр.101/04, 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 Двадесетчетвртој
редовној сједници одржаној дана 28.фебруара 2011.
године,донијела је

ОДЛУКУ

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ
СТРАНАКА И ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ У
2011.ГОДИНИ
I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, уређују се начини и критерији за
расподјелу средстава из Буџета општине Шамац,за
редован рад политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине и за рад
одборничких група(клубови одборника)у 2011.
години.
Средства за намјене из става 1.овог члана
обезбјеђују се у Буџету општине Шамац за 2011.
годину-Потрошачка јединица Скупштина општине
(0110)-Економски код 415200-Текући грантови
политичким организацијама,у износу од 0,65%
укупних буџетских прихода из претходне године.
Члан 2.
Средства из члана 1.ове Одлуке распоређују се:
- у висини 80% за потребе финансирања дијела
трошкова редовног рада политичких странака које
имају одборнике у Скупштини општине Шамац,
- у висини 20% за покриће дијела трошкова рада
одборничких група у Скупштини општине.

II-ФИНАНСИРАЊЕПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
Члан 3.
Средства из члана 2.алинеја 1.ове Одлуке
распоређују се у складу са одредбама члана 5.
став 2.Закона о финансирању политичких
странака из Буџета Републике,Града и Општине
(«Службени гласник Републике Српске», бр.
65/08),и то 20% у једнаким износима
политичким странкама и коалицијама које имају
одборнике у Скупштини,а 80% распоређује се
сразмјерно броју освојених мандата које
политичка странка,односно коалиција има у
Скупштини општине.
Одјељење за финансије средства из става
1.овог члана дозначује политичким странкама
и коалицијама, до 10-ог мјесецу за претходни
мјесец,у складу са пуњењем буџета.
Уколико одборник,у току трајања мандата,
напусти политичку странку, финансијска
средства задржава политичка странка са чије
листе је освојио мандат у Скупштини општине.
III-ФИНАНСИРАЊЕОДБОРНИЧКИХ ГРУПА
Члан 4.
Средства из члана 2.алинеја 2.ове Одлуке
распоређује
се
одборничким
групама,
пропорционално
броју
одборника
у
одборничким групама,за намјене утврђене
одредбама члана 10.Закона о финансирању
политичких странака из Буџета Републике,
Града и Општине,и то:
а) паушалних трошкова за рад у изборној
јединици одборника,
б) путних трошкова у иностранство,ако
организатор није Скупштина општине Шамац,
в) трошкова набавке материјала-горива,
штампе, службених гласника и публикација,
г)
трошкова
смјештаја
и
исхране
одборника,у вријеме када се не одржавају
сједнице Скупштине и
д)остале трошкове везане за рад одборника у
одборничким групама.
Одлукуо висини средстава из става 1.овог члана
која припадају одборничким групама доноси
Административни одбор Скупштине општине.
Члан 5.
Исплату средстава за покриће дијела трошкова
рада одборничких вршиће Одјељење за
финансије,у складу са пуњењем Буџета,на начин
да се рачуни и друга документација којима се
правда утрошак средстава достављају Одјељењу
за финансије,као налог за исплату са потрошачке
јединице на којој су планирана средства за ове
намјене(Економски код 415200),а парафиран од
стране Шефа одборничке групе или његовог
замјеника и овлашћеног лица за наредбодавне
послове за финансијско и материјално
пословање Скупштине и Стручне службе
Скупштине.
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IV-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Износ средстава за суфинансирање дијела
трошкова политичких странака планираних у
буџету општине Шамац за 2011.годинуПотрошачка јединица Скупштина општине (0110)Економски
код
415200-Текући
грантови
политичким
организацијама,
ускладиће
се
Ребалансом буџета до 0,90% укупних буџетских
прихода буџета из претходне године,сходно
извршењу прихода у текућој фискалној години.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о финансирању политичких странака,
коалиција и независних одборника из Буџета
општине(“Службени гласник Општине Шамац”,
број 3/09).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број:07-013-41/11
28.фебруар 2011.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 26., 27. и 44. Закона о уређењу
простора (''Службени гласник Републике Српске'',
број 84/02),члана 30.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 4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац на Двадесетчетвртој
редовној сједници одржаној дана 28.фебруара
2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени постојећег стања
Урбанистичког плана у дијелу плана
парцелације на просторној цјелини гдје
се укрштају магистрални пут М 17,
регионални пут Р 464 и улица
Његошева
Члан 1.
Мијења се постојеће стање дијела Урбанистичког
плана на просторној цјелини гдје се укрштају
магистрални пут М17,регионални пут Р464 и
улица Његошева у дијелу плана парцелације на
земљишту означеном као:
- дио к.ч.број 1508 из П.Л.бр.229 у површини од
2.475,61+1.176,10=3.651,71 m2
- к.ч. број 1243/1 из П.Л. бр. 2127 у површини од
575,74 m2
- к.ч. број 12435/11 из П.Л.бр.245 у површини од
166,04 m2

- к.ч. број 1243/5 из П.Л. бр.1564 у површини
од 30,06 m2
- к.ч. број 1497/6 из П.Л. бр. 229 у површини
од 79,13 m2
- к.ч. број 1112/2 из П.Л. бр. 1571 у површини
од 1,48 m2
- к.ч. број 1494/2 из П.Л. бр. 229 у површини
од 2.498,73 m2
- к.ч. број 1218/4 из П.Л. бр. 2055 у површини
од 93,72 m2
- к.ч. број 1218/9 из П.Л. бр. 2090 у површини
од 36,72 m2
- к.ч. број 1218/1 из П.Л. бр. 2096 у површини
од 148,03 m2
све К.О. Шамац, за изградњу раскрснице са
кружним током у Шамцу,а све према стручном
мишљењу
и
Урбанистичко-техничким
условима израђеним септембра 2010.године и
допуни
Урбанистичко-техничких
услова
израђеној 17.02.2010.године од стране ГП
''Обнова'' д.о.о. Шамац.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је стручно мишљење
са Урбанистичко-техничким условима са
планом парцелације урађене у размјери Р
1:1000 од стране ГП ''Обнова'' д.о.о. Шамац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана доношења,а биће објављена у ''Службеном
гласнику Општине Шамац.''
Број:07-022-44/11
28.фебруар 2011.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 12.тачка 3.Закона о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске(„Службени
гласник Републике Српске“,бр. 41/03),а у
складу са чланом 16.став 1.Закона о систему
јавних служби(„Службени гласник Републике
Српске“,бр. 68/07),чланом 35.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.4/05 и 9/07) и чланом 8.Одлуке о
утврђивању услова и критеријума за коначна
именовања на позиције у регулисане органе
општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/09),Скупштина општине Шамац,
на Двадесетчетвртој редовној сједници
одржаној 28.фебруара 2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању чланова Управног
одбора Туристичке организације
општине Шамац
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1. За чланове Управног одбора Туристичке
организације општине Шамац, именују се:
1) Анђа Мишић из Шкарића,
2) Љубиша Вакић из Шамца,
3) Мићо Благојевић из Шамца.
2. Чланови Управног одбора именују се на
период од четири (4) године.
3. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о именовању вршилаца дужности
чланова Управног одбора Туристичке организације
«Шамац» Шамац бр.07-111-92/09 од 30.9.2009.
године(«Службени гласник општине Шамац»,бр.
12/09).
4.
Ова Одлука ступа на снагу са даном
доношења,а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-58/11
28.фебруар 2011.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 33.Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,број 112/06 ),члана 30.Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“,број 101/04,42/05 и 118/05)
Скупштина општине Шамац је на Двадесетчетвртој
редовној сједници одржаној дана 28.фебруара
2011. године, донијела

ПРОГРАМ
изградње и уређења простора за
2011.годину
УВОД
Програм уређења грађевинског земљишта доноси
се за 2011 годину, а обухвата уређење градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у
урбаним подручјима општине Шамац.
Програм уређења обухвата уређење грађевинског
земљишта, улагања у припрему и изградњу
комуналних објекта од значаја за општину.
Заснива се на условима и ријешењима садржаним
у законима , одлукама и другим прописима и
планским актима којима се уређује област уређења
грађевинског земљишта .
Овим програмом ближе се утврђују подручја која
се ће се уређивати у планском периоду, динамика
уређења, врста и обим уређења земљишта и
носиоци провођења програма.
I. ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА
Ред.
Број

ОПИС

План
2011

Одржавање
и
модернизација
градских
саобраћајница, тротоара и тргова
cca 284.21702 КМ

• Санација 100 m2 ударних рупа асфалтом са
машинским одсјецањем, утоваром, одвозом
оштећеног асфалта на депонију и осталим
предрадњама дебљине 4,7 и 10 cm
cca 3.000,00 КМ
•
Одржавање(насипање
шљунчаним
материјалом) 1500 м макадамских улица у
граду уз утрошак шљунка од 830 m3
cca 12. 450,00 КМ
• Пренос уговорених обавеза асфалтирања
игралишта, улица и тротоара из 2010. године
cca 258.767,02 КМ
• Санација депоније чврстог отпада градске
депоније иницираним од стране МЗ
- Санација приступног пута до градске
депоније чврстог отпада у МЗ Д. Хасић
( засеок Јелас) у дужини од 860,00 m, и даљни
радови на изградњи депоније
cca 8.000,00 КМ
• Изградња и реконструкција јавне расвјете на
подручју општине Шамац
cca 20.000,00 КМ
• Изградња и реконструкција улице у Шамцу:
º Продужетак улице III–a у дужини од 98,00 m1
у насељу Браће Југовића .
cca 5.000,00 КМ
3. Реконструкција и инвестиционо одржавање
путева и улица
- Реконструкција и инвестиционо одржавање
путева и улица
Ул. Доситеја Обрадовића
cca 50.000,00 КМ
(Разлику средстава обезбједити из донаторских
средстава и преко виших органа власти)

• Изградња тротоара :
cca 23.900,00 КМ
Тротоар у улици Николе Пашића етапа 1(с
десна страна)од ул. Ц. Душана до улице Ј.
Цвијића дужине 160,00 m1, ширине 1,50 m,
дебљине 5,00 cm
cca 8.800,00 КМ
Тротоар у улици Николе Пашића етапа 2
(сдесне стране) (од ул. Ј. Цвијића до улице
Г.Принципа) дужине 158,00 m1, ширине 1,50
m, дебљине 5,00 cm.
cca 5.900,00 КМ
- Тротоар у улици В. Караџића(од ул.Г.
Принципа до ул. К.Милоша)
дужине 175,00 m, ширине 1,50 m, дебљине 5,00
cm
cca 9.200,00 КМ
• Поплочавање пјешачке зоне у улици К.А.
Карађорђевића (наставак радова од према
улици Ц. Душана) ................ cca 10.000,00 КМ
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Рјешење
проблема
у
избјегличким
и
повратничким насељима уз помоћ Владе РСМинистарства за избјеглице и расељена лица
1. Рјешавање проблема инфраструктуре у
избјегличким насељима у Републици Српској
cca 22.000,00 КМ
- Завршетак канализације у избјегличком насељу
Дуга .........................22.000,00 КМ
и сегмент ,
2. Рјешење проблема повратника у Републику
Српску (Бошњаци и Хрвати)............ 55.000,00 КМ
Повратничка
МЗ
Брвник,санација
и
реконструкција пропуста преко баре Брвник са
потребнмим износом средстава од
20.000,00 КМ
- Наставак раније започете реконструкције
локалног сеоског асфалтног пута у поврат. МЗ
Брвник .............................................. 35.000,00 КМ,
II. НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења плана су:Одјељење за
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове, друге надлежне службе у општини и
предузећа којима Скупштина општине и Начелник
повјери послове уређења грађевинског земљишта.
Број: 07-022-45/11
28.фебруар 2011.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 14. Закона о комуналним
дјелатностима(«Службени гласник Републике
Српске»,бр.11/95),члана
2.и
3.Одлуке
о
комуналним дјелатностима («Службени гласник
општине Шамац» број 8/07,1/08,3/09,12/09 и 16/09)
и члана 16.Статута општине Шамац(«Сл. гласник
Општине Шамац»,бр.4/05 и 9/07),Скупштина
општине Шамац на Двадесетчетвртој редовној
сједници одржаној дана 29.фебруара 2011.године,
донијела је

ПРОГРАМ
обављања и финансирања
заједничке комуналне
потрошње на подручју општине
Шамац за 2011. годину
Овим Програмом исказују се финансијска
средства потребна за остваривање Програма те
утврћује опис и обим послова одржавања са
процјенама појединих трошкова по дјелатностима.
Реализација наведених послова вршиће се у
складу са оперативним плановима.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње
утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:

1. Одржавање јавне расвјете и утрошак
електричне енергије,
2.Одржавање и модернизација градских
саобраћајница, тргова и тротоара,
3. Одржавање локалних и некатегорисаних
путева,
4. Одржавање хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације,
5. Одржавање семафора,
6. Одржавање јавне хигијене,
7. Одржавање јавних зелених површина,
8. Чишћење и одржавање оборинске
канализације
9. Комунална опрема.
1.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
И
УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1.1. Редовно
одржавање(замјена
сијалица,
пригушница, упаљача, грла, осигурача,
тражење мјеста квара и отклањање квара,
фарбање стубова, замјена уништених стубова
и свјетиљки,монтажа и ............ 5.000,00 КМ
1.2. Санација – реконструкција мањег обима и
доградња расвјете (замјена дотрајалих
стубова и свјетиљки, мјерних ормана,
доградња до _ расвјетни мјеста на
постојећу расвјету)................ 32.000,00 КМ
1.3. Пренесене уговорене обавезе из 2010
године .............................. 88.701,22 КМ
1.4. Утрошак електричне енергије за постојећу
јавну расвјету и семафоре...100.000,00 КМ
УКУПНО: 225.701,22 КМ
2.

ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА
ГРАДСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА,
ТРОТОАРА И ТРГОВА
2.1. Санација 100 m2 ударних рупа асфалтом
са машинским одсјецањем, утоваром,
одвозом оштећеног асфалта на депонију и
осталим предрадњама дебљине 4,7 и 10
cm ............................................. 3.000,00 КМ
2.2.
Одржавање(насипање
шљунчаним
материјалом) 1500 m макадамских улица у граду
уз утрошак шљунка од 830 m3 ..... 12.450,00 КМ
2.3. Одржавање
проходности
градских
саобраћајница тротоара, тргова у зимском
периоду ................................. 10.000,00 КМ
2.4. Пренос уговорених обавезана асфалтирање
игралишта, улица и тротоара из 2010
године ................................... 258.767,02 КМ
УКУПНО:
284.217,02 КМ
3.

ОДРЖАВАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

И

3.1. Санација 27100 m макадамских путева са
гредерисањем и шљунчањем, уз утрошак
шљунка од 3.100 m3 .................... 43.400,00 КМ

1.107,00
2.066,40
2.656,80
6.051,60
10.892,88
20.268,73
1.558,66
1.306,26
1.481,91

3.158,64

0,0164
0,0164
0,0164
0,0164
0,0164
0,0164
0,0164
0,0164
0,0164

0,0164

67500
126000
162000
369000
664200
1235898
95040
79650
90360

192600

375
700
900
2050
7380
22887
2640
2950

9.

4*9

11.

5020

4280

20 * 9
20 * 9
20 * 9
20 * 9
10 * 9
6*9

Д.Михајловића од
Светосавска-Ц.Душана
М.Јевросиме
Ј.Цвијића од К.А.К.
до Н.Тесле
Н.Тесле

10.

3*9

8.

5*9

7.

Ц.Душана

6.

Г.Принцип
а

5.

2*9

ИЗНОС

29.534,76

Цијена по m2

0,0164

Укупна површина m2

1800900

Површина
m2

10005

Дана у мјесецу
* 9 мј.

УЛИЦА

1.

20 * 9

Ред.
број

К.А.
Карађорђевића

6. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
6.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних
површина(градске улице, тротоари, тргови,
пјешачке стазе, мостови, јавна паркиралишта и
др.). Ручно чишћење обухвата прикупљање
отпада и метење са саобраћајних површина,
пражњење корпи, скидање плаката и др.
Активности чишћења јавно-саобраћајних
површина се обављају у условима без сњежних
падавина и мраза, те се предрачун узима за
период од 9 (девет) мјесеци у години,а током
преостала 3 (три) мјесеца (децембар,јануар и
фебруар)радови ће се изводити по Програму
зимске службе или по посебним налозима
Одјељења за просторно уређење и стамбено
комуналне послове.

4.

Ј.Цвијића од Н.Тесле
до Д.Обрадовића

5. ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА
5.1.
Редовно
одржавање
семафора(замјена
сијалица, грла, осигурача, штитника и сочива,
фарбање стубова, замјена уништених стубова и
лантерни у саобраћајним незгодама, прање сјенила
и сочива) .............................................. 2.000,00 КМ
УКУПНО: 2.000,00 КМ

3.

Ц.Лазар
а

4. ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ
И
ВЕРТИКАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
4.1.Обиљежавање уздужних, попречних и осталих
ознака на саобраћајним површинама...11.000,00 КМ
4.2.Одржавање вертикалне сигнализације (знакова,
свјетлећих знакова и путоказних ознака) .. 3.000,00 КМ
УКУПНО: 14.000,00 КМ

2.

Д.Михајловића од
СветосавскаЦ.Лазара

3.2. Асфалтирање 780 m2 ударних рупа (крпажа)
по мјесним заједницама ................. 25.000,00 КМ
3.3. Асфалтирање 4.993 m макадамских путева
............................................................ 400.000,00 КМ
Асфалтирање макадамских путева вршиће се под
условом и динамици обезбјеђења новчаних
средстава од виших нивоа власти и прикупљањем
од грађана
3.4. Одржавање проходности локалних и дијела
некатегорисаних путева у зимском периоду
............................................................. 10.000,00 КМ
УКУПНО:
478.400,00 КМ

Светосавска
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19.

2040

18360
0,0164
301,11

1*9

2275

20475
0,0164
335,79

98,40

19,68

590,40

0,0164

0,0164

708,48

0,0164

43200

36000

6000

1200

1 * 12

1800

1500

500

0,0164

ИЗНОС

ЦИЈЕНА

УКУПНА ПОВРШИНА

Дана у мјесецу *
Број мјесеци

ПОВРШИНА m2

4.

1 * 12

3.

2 * 12

2.

100

459,04

0,0164

27990

3110

1*9

К.Милоша

2*9

5100

91800
0,0164
1.505,52

2*9

3550

63900
0,0164
1.047,96

2*9

19.318,95

0,025

72758

85862

ИЗНОС

Цијена по m2

Укупна
површина m2

Површина
m2

Дана у
мјесецу
* 9 мјесеци

УЛИЦА

Асвалтне улице у
граду
1* 9

Ред.
број

1.328,40

0,0164

81000

4500

В.Караџића

Н.Пашића

Његошева

1.

2 * 12

6.4. Прање јавних саобраћајних површина:

УЛИЦА

6.3. Утовар и одвоз чврстог отпада контејнером
(40*12*80,00) ................................ 38.400,00 КМ
Улица Његошева

6.2. Прикупљање отпада и ванредно чишћење
јавних површина после повећаног обима
кориштења јавних површина, елементарних
непогода и сл. (85862*4*0,0164).... 5.632,55 КМ
1.

Улица Цара Душана

531,36

369,00

85.961,80

1*9

17.

Улица Николе
Пашића

0,0164

0,0164

0,0164

Д.Обрадовића

13.

Улица Вука
Караџића

32400

22500

5241573

16.

Обилићев
венац

12.

Редни број

3600

2500

1*9

Немањића

15.

1*9

18.

Браће Југовића
1

14.

85862

УКУПНО
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6.5. Прикупљање отпада са уређених и
неуређених зелених површина:

3600

59,04

4800

0,0164

78,72

2 * 12

0,0164
78,72

0,0164

39,36

20.

118,08

0,0164

7200

1 * 12

96000
0,0164
1.574,40

0,0164
8.478,15

2 * 12

4000

516960

25140

УКУПНО од
хотела до вртића

УКУПНО: 16.847,80 КМ

3.105,51

0,0164

189360

2 * 12

7890

Паркови

157,44

0,0164

9600

2 * 12

400

Солунска

157,44

0,0164

9600

2 * 12

2000

1000

Улица
Дуга

Улица Браће
Југовића 1

236,16

0,0164

14400

2 * 12

2400

2 * 12

100

393,60

196,80

393,60

393,60

24000

24000

12000

2 * 12

1000

24000

1 * 12

2000

Улица Д.
Обрадовића

39,36

Улица
Немањића
1

39,36

0,0164

2400

2 * 12

100

600

400

600

Одбрамбени насип

4800

1 * 12

2 * 12

2400

400

100

19.

0,0164

18.

0,0164

0,0164

2 * 12

150

17.

0,0164

Улица
Светосавска

13.
16.

0,0164

11.

200

Улица
Обилићев венац

Улица Николе
Тесле

Улица
Ђ.Д.Михајловића

Улица
К.А.Карађорђевића

8.

Улица Цара
Лазара

9.

7.
15.

1 * 12

Улица Кнеза
Милоша

6.
14.

1 * 12

10.

Улица
Гаврила
Принципа

5.

0,0164

12.

Улица Јована
Цвијића
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УКУПНО ЈАВНА ХИГИЈЕНА:157.791,45 КМ

7.
ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
7.1. Одржавање и санација дрвећа у
дрворедима, парковима и насељима
7.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима,
парковима, насељима и другим просторима
(орезивање јачег интензитета уз употребу
специјалног возила,орезивање ''у главу',сјеча,
уклањање
изданака,
вађење
пањева,
откопавање,одвоз на депонију).... 10.847,80 КМ
7.1.2. Набавка и садња нових садница 6.000,00
КМ

6.

84,00

560,00

560,00

112,00

0,040

14000

0,040

56,00

0,040

1400

2100

2800

14000

0,040

2*7

0,040

2*7

100

15.

150

14.

200

11.

1000

10.

112,00

0,040

2800

1*7

400

Улица Кнеза
Милоша

840,00

168,00

0,040

4200

1*7

600

3*7

224,00

0,040

5600

2*7

400

336,00

0,040

8400

2*7

600

Улица
К.А.Карађорђевића

ИЗНОС

ЦИЈЕНА

УКУПНА ПОВРШИНА

Дана у мјесецу *
Број мјесеци

Улица
Обилићев венац

1.512,00

0,040

37800

Улица Цара
Лазара

9.

2000

Улица Гаврила
Принципа

Улица
Светосавска

140,00

0,040

21000

2*7

8.

1*7

Улица Јована
Цвијића

28,00

0,040

3500

1*7

7.

2*7

13.

Улица Д.
Обрадовића

56,00

0,040

700

1*7

ПОВРШИНА m2

УЛИЦА

7.2. Кошење зелених површина и одвоз траве

2*7

12.

Улица
Немањића 1

56,00

0,040

1400

0,040

1400

2*7

1800

1500

500

100

Улица Николе
Пашића

4.

2*7

100

5.

100

Улица Његошева

Улица Цара Душана

3.

Улица Вука
Караџића

2.

Улица Николе
Тесле

1.

Улица
Ђ.Д.Михајловића

Редни број
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560,00
560,00
8.836,80

112,00

14000
14000
2800
220920

4*7

1*7

1000
2000
400
7890

9.3. Набавка корпи за отпатке ........ 500,00 КМ
9.4. Набавка и монтажа заштитних ограда и
стубића ....................................... 1.000,00 КМ
УКУПНО: 5.000,00 КМ
10. ОСТАЛИ РАСХОДИ
10.1. Радови по налогу комуналне полиције,
непредвиђени радови .................... 5.000,00 КМ
УКУПНО: 5.000,00 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.

2.

2.240,00
17.152,80

0,040
0,040

56000
428820

2*7

4000

3.

25140

Улица
Дуга
Солунска
Паркови
Одбрамбени насип
од хотела до вртића

0,040

УКУПНО

0,040

20.

0,040

19.

0,040

18.

1*7

17.

2*7

16.

Улица Браће
Југовића 1
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7.3.
Одржавање
и
залијевање
украсног
шибља,ружичњака
и
сезонског цвијећа и
шишање живе ограде
7.3.1.Одржавање и залијевање
украсног
грмља,ружичњака и сезонског цвијећа.
(12*125,00) .......................................... 1.500,00 КМ
7.3.2. Шишање живе ограде (500 м * 7 *3,00
КМ) ...............................................
10.500,00 КМ
УКУПНО:12.000,00 КМ
УКУПНО ЗЕЛЕНИЛО ........ 46.000,60 КМ
8. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБОРИНСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
8.1. Чишћење и пропирање 372 улична сливника,
оборинске канализације и других одводних
објеката један
пута годишње
(372*30,00)
................................ 11.160,00 КМ
8.2. Замјена дотрајалих, оштећених или несталих
уличних решетки, сливника, поклопаца на
ревизоним силазима 1.000,00 КМ
УКУПНО: 12.160,00 КМ
9. КОМУНАЛНА ОПРЕМА
9.1. Набавка и уградња парковских клупа (10 *
250,00) ........................................ 2.500,00 КМ
9.2. Санација постојећих клупа ... 1.000,00 КМ

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ
РАСВЈЕТЕ И УТРОШАК
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОДРЖАВАЊЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЈА
ГРАДСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА,
ТРОТОАРА И ТРГОВА
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
ОДРЖАВАЊЕ
ХОРИЗОНТАЛНЕ И
ВЕРТИКАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ
ХИГИЈЕНЕ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ОБОРИНСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
КОМУНАЛНА ОПРЕМА
ОСТАЛИ РАСХОДИ

225.701,22

284.217,02

478.400,00

14.000,00

2.000,00
157.791,45
46.000,60
12.160,00

5.000,00

У К У П Н О:
Број: 07-022-46/11 Предсједник Скупштине
29.децембар 2010. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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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, 9/10 и 20/10) и тачком 11.
алинеја трећа Програма рада Скупштине
општине Шамац за 2011.годину("Службени
гласник општине Шамац",бр.23/10), Скупштина
општине Шамац,на Двадесетчетвртој редовној
сједници одржаној 28. фебруара 2011.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
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I
Не усваја се Извјештај
о раду Одсјека
Комуналне полиције у 2010.години са Програмом
рада за 2011.годину.
II
Извјештај са Програмом 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: 07-022-48/11
Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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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,
9/10 и 20/10),Скупштина општине Шамац, на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној 29.
фебруара 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о додјели једнократне
новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе за 2010. годину.
II
Извјештај 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: 07-022-50/11 Предсједник Скупштине
28.фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИЗВЈЕШТАЈ
О ДОДЈЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У
СТАЊУ ВАНРЕДНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
Неповољна економска ситуација која траје већ
дужи временски период а која је узрокована
великом не запосленошћу, довела је значајан број

грађана у стање ванредне социјалне потребе.
Да би колико толико ублажила тренутне
материјалне
проблеме
који
угрожавају
минималне стандарде живљења грађана и
њихових породица а који на основу свог
финансијског стања нису у могућности да
обезбједе заштиту угроженог живота или
здравља чланова своје породице или се у
другим ванредним околностима нађу у стању
социјелне потребе,Скупштина општине Шамац
донијела је Одлуку о једнократној новчаној
помоћи лицима у стању ванредне социјалне
потребе.
Начелник општине својим рјешењем број:
01-111-55/2009
од
07.05.2009.
године,
имановао је Комисију за додјелу новчане
помоћи лицима у стању ванредне социјалне
потребе.
У Комисију су именовани: службеници
Административне службе општине Шамац и
социјални радник Центра за социјални рад
Шамац.
Комисија је именована са задатком да
разматра захтјеве и утврди приједлог Одлуке
коју доставља Начелнику општине, ради
одлучивања.
У 2010. години ова Комисија се састала два
пута и разматрала приспјеле захтјеве
појединаца. Комисија је радила у пуном
саставу, у свом раду Комисија је водила рачуна
о општем стању подносиоца захтјева,
разматрала приложене доказе о чињаницама и
околностима који су битни за одлучивање а
руководила
се
и
личним
сазнањима
чињеничног стања и ситуације у којој се
појединац или његова породица налази.
Код доношења приједлога Одлуке о додјели
новчане помоћи Комисија је водила рачуна и о
могућностима исплате одобрених новчаних
помоћи као и расподјели помоћи по мјесецима,
како се не би дошло у ситуацији да се одобри
већи број помоћи које се не могу исплатити
због лошијег прилива средстава у Буџет или
већег утрошка средстава у односу на план.
Да би лакше могли оцјенити пораст броја
поднијетих и броја ријешених захтјева у
односу на извјештајну годину даћемо неколико
упорадних показатеља који се обросе на број
поднијетих и ријешених захтјева за године
2008. ,2009. и 2010. година.
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82,04

5

1,03

6

1.24

2009

6

627

633

487

76.94

474

74,88

13

2,05

146

23,06

2010

146

747

893

581

65,06

578

64,72

3

0,33

312

31,73

%

%

397

Број нерјешених
захтјева

98,76

%

478

Број одбијених захтјева

484

Број позитивно
ријешених захтјева

475

%

Број ријешених захтјева

9

Број запримљених
захтјева

2008

Година

Укупно

Број пренијетих захтјева
из претходне године

П Р Е Г Л Е Д
броја поднијетих и ријешених захтјева 2008 до 2010.по годинама

Из датог табеларног прегледа видљиво је да се из године у годину повећава број поднијетих захтјева за
додјелу новчане помоћи али се исто тако поваћава и број одобрених новчаних помоћи.
У 2010. години поднијето је 747 захтјева за додјелу једнократне новчане помоћи, број поднијетих
захтјева у односу на 2009. годину повећан је за 120 захтјева а у односу на 2008. годину за 272 захтјева.
Такође је видљиво и повећање броја позитивно ријешених захтјева о чему годори податак да је у 2010.
години позитивно ријешено 578 захтјева што у односу на 2009 годину представља повећање од 104
захтјева а у односу на 2008 годину за 181 захтјев.Видљиво је и да се повећава и број нерјешених захтјева у
2010 години број нерјешених захтјева је 312 што у односу на 2009. годину представља повећање од 166
захтјева а у односу на 2008. за 306 захтјева.Треба напоменути да је у току поступак рјешавања 312 захтјева
који су пренијети из претходне година те да је највећи број ових захтјева одбијен од стране Комисије због
неиспуњавања услова за додјелу новчане помоћи а дијелом и због недостатка средстава предвиђених за ову
намјену.Највећи број поднијетих захтјева односио се на додјелу новчане помоћи за:
- потребе лијечења,
- потребе издржавања породице у којој ни један члан није запослен и у којој породица нема никаквих
примања,
- помоћ за школовање дјеце,
- за накнаду трошкова превоза дјеце у школу,
- накнаду дијела штете узроковане поплавама и другим временским непогодама,
- помоћ за плаћање обавеза (нејчешће дуга за утрошену електричну енергију или трошкове становања),
- помоћи у набавци огрева за зиму,
- помоћ за подмирење основних животних потреба (исхране, средстава за хигијену и сл) и слично.
У 2010. години одобрене су 578 новчаних помоћи. Највећи број одобрених новчаних помоћи односио се
на помоћи у лијечењу.Највећа одобрена новчана помоћ износила је 700,00 КМ и односила се на школовање
студената,а најмање исплаћена новчана помоћ износила је 50,00 КМ и односила се на трошкове лијечења.
Због великог броја захтјева који су највећим дијелом и оправдани одобревани су мањи новчани износи
како би се могло удовољити већем броју захтјева и како би се колико толико ублажита тешка финансијска
ситуација већег броја грађана. Најћешће је одобравана новчана помоћ у износу од 150,00 до 200,00 КМ.
Урађена су 3 рјешења о одбијању захтјева за додјелу новчане помоћи а ријеч је о лицима која су већ
користила новчану помоћ у 2010. години по истом основу.Поред одобрених једнократних новчаних
помоћи, Начелник општине својим Закључком одобрио је ислату 30 новчаних помоћи студентима, који
нису испунили услове за додјелу сдтипендија. Код додјеле ове новчане помоћи студентима Начелник
општине руководио се финансијском ситуацијом у којој се налази породица студента. Ова пумоћ
исплаћивана је у 7 (седам) мјесечних рата од по 100,00 КМ мјесечно, исто као и стипендија и односила се
само на школску 2009/2010.годину.За ову намјену са ставке помоћи појединцима у 2010. години исплаћена
је 21.000,00 КМ.
Средства за исплату једнократних новчаних помоћи обезбијеђена су у Буџету општине Шамац,а у 2010.
години исплаћено је 125.952,00 КМ.

Страна 13-Понедјељак,7.март 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
40
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.
10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Шамац за
2011.годину("Службени
гласник
општине
Шамац",бр.23/10),Скупштина општине Шамац,
на Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној
28.фебруара 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај
о раду општинских
инспекција у 2010. години са Програмом рада за
2011. годину.
II
Извјештај са Програмом 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: 07-022-47/11 Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Шамац за
2011.годину("Службени
гласник
општине
Шамац",бр.23/10),Скупштина општине Шамац,
на Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној
28.фебруара 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава
буџета општине Шамац у 2010.години за потребе
остваривања
циљева,рада
или
пројеката
удружења грађана.
II
Извјештај 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: 07-022-53/11
Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИЗВЈЕШТАЈ
О УТРОШКУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ШАМАЦ У 2010 ГОДИНИ ЗА ПОТРЕБЕ
ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА РАДА ИЛИ
ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
УВОД
Уједињене нације признају улогу цивилног
сектора у промоцију развоја друштва, људских
права. Да би се изградио положај невладиних
организација у заједници те имиџ код приватног
сектора и кредибилитет код јавног сектора
неопходно је повећати транспарентност рада и
одговорност невладиног сектора као основе за
привлачење фондова из различитих извора локалне
заједнице. Такође неопходно је развити што бољу
сарадњу између цивилног и јавног сектора.
СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА НЕВЛАДИНОГ
СЕКТОРА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
На подручју општине Шамац, а према евиденцији
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
дјелује и ради 45 невладине организације а
баратамо подацима да су још три до четири
невладине организације у фази оснивања односно
регистрације.
Буџетом општине Шамац се сваке године
издвајају новчана средства за финансирање
пројеката односно пројектних приједлога од стране
НВО а које доприносе развоју локалне заједнице
кроз остваривање стратешких циљева и приоритета
дефинисаних Стратегијом локално економског
развоја општине Шамац.
Потписан је и споразум између Скупштине
општине, Начелника и невладиних непрофитних
организација општине Шамац а стране потписнице
овог споразума су сагласне да се у међусобној
сарадњи придржавају заједничких вриједности и
грађанских иницијатива које произилазе из
Европске пповеље о локалној самоуправи.
За рад НВО у 2010. години Буџетом је предвиђено
14.000,00 КМ, а утрошено је 14.276,50КМ и то
следећим удружењима грађана:
1. Удружење родитеља са четворо и више дјеце
``БЕБА`` Шамац(за регистрацију удружења)700,00 КМ
2. Удружење пенолога Регије Добој за планирање
програмских активности ____________ 1.500,00КМ
3.
ЛУ ``Фазан`` за спонзорство поводом
организације ловачке вечери ____ 1.000,00 КМ
4.
Кинолошко
удружење
за
програмске
активности________1.000,00КМ
4.
Удружење жена``Нова нада`` из Д.Жабара за
организацију прославе 8. марта ____ 100,00 КМ
6. Феријалном Савезу РС за реализацију пројекта
``ДОБАР ДАН ЕВРОПО``_____________1.000,00 КМ
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7. Удружењу за здрав живот и екологију свијести
Шамац за програмске активности________ 780,00 КМ
8. Ауто мото друштво Шамац за регистрацију удружења
______________________________________ 580,00 КМ
9. Спортско риболовачко друштво Шамац за
финансирање школе за 100 полазника и превоз ученика
школе риболова _______________________ 1.100,00 КМ
10. Српски културни клуб за реализацију програмских
активности__________________________ 400,00 КМ
11. Отворена забавна школа фудбала за организацију
манифестације_______________________1.840,00 КМ
12. Удружењу Срничана за регистрацију удружења
____________________________________ 700,00 КМ
13. Српско соколско друштво Шамац за превоз црквеног
хора у Чајетину на Дан Општине_______ 1.345,50 КМ
Превоз црквеног хора Шамац-Рача-Ваљево_ 868,00 КМ
14. Удружењу повратника Хрватска Тишина за
манифестацију 8. сусрета повратника_____ 567,00 КМ
15. Удружењу повратника Горњи Хасић за организацију
турнира у малом фудбалу________________ 796,00 КМ
У К У П Н О: 14.276,50 КМ
Овом утрошку средстава предвиђеном за НВО сектор
треба додати да је Министарство здравља и социјалне
заштите додијелило 6.000,00 КМ Општинској
организацији Црвеног крста из Шамца која је у
партнерству са Удружењем грађана за помоћ лицима са
посебним потребама, доставила пројекат ``Радионица за
дјецу и родитеље`` а наведени износ је намијењен за
набавку дидактичког материјала, техничке опреме,
уџбеника за ученике са сметњама у развоју и школски
прибор за вјежбе. Средства која се исплаћују НВО
сектору се исплаћују на основу Одлуке о финансирању
рада удружења грађана из Буџета општине Шамац а све
НВО су дужне доставити извјештај о утрошку средстава.
Општина Шамац је у сарадњи са УНДП-ом у више
наврата организовала тренинге на тему писање
пројеката односно пројектних приједлога за невладин
сектор. У сарадњи са УНДП-ом општина Шамац је
аплицирала на два пројекта ЛОД 1 а исти пројекат је
прошао у форми придружене општине. Такође је
аплицирано и на пројекат ЛОД 2 гдје се очекују
позитивни резултати.
ЗАКЉУЧЦИ И ПРИЈЕДЛОЗИ УДРУЖЕЊИМА
ГРАЂАНА ЗА УСПЈЕШНИЈИ РАД И САРАДЊУ
Један од основних проблема НВО је недостатак
средстава
за
акције,што
ствара
јачање
конкурентности у НВО сектору. Узрок овог проблема
је и честа оријентираност НВО само на један извор
средстава - локалну управу. Да би постигле своју
финансијску самоодрживост, НВО морају усвојити
стратешки приступ у планирању финансирања и
кориштењу других извора.
КОНТАКТИ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СА
ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
1. Удружење жена „Шамац“
Контакт особа: Радојка Сладоје
Адреса: Ул. „Вука Караџића бб“
Телфон: 054 – 612 – 055
2. Омладински центар „Обудовац“
Контакт особа: Цвијетин Благојевић
Адреса: Обудовац бб
Телефон: 054 – 643 – 339

3.Удружење за здрав живот и екологију свијести
Контакт особа: Слободан Маслић
Адреса: Ул.“Николе Пашића бб“
Телефон: 065 – 624 – 726
4. Удружење пољопривредника
„Посавина“
Обудовац
Контакт особа: Лазо Марковић
Адреса: Обудовац бб
Телефон: 054 – 614 – 547
5. Српско Просвјетно и културно друштво
„Просвјета“
Контакт особа: Душан Јовановић
Адреса: Ул. „Ђенерала Драже Михајловића бб“
Телефон: 054 – 611 – 527
6. Српско соколско друштво „Свети Василије
Острошки“
Контакт особа: Јово Лакић
Адреса: Ул. „Вука Караџића бб“
Телефон: 054 – 612 – 515
7. КУД „Шамац“
Контакт особа: Младен Радовић
Адреса: Ул. „Вука Караџића бб“
Телефон: 065 – 861 – 628
8. Кино аметерски клуб „Осам ипо“
Контакт особа: Горан Ђурић
Адреса: Ул. „Николе Пашића бб“
Телефон: 065 – 954 – 486
9. Одред извиђача „Мрежа“
Контакт особа: Миодраг Антић
Адреса: Николе Пашића бб“
Телефон: 065 – 586 – 058
10. Спортски савез
Контакт особа: Петар Бузаковић
Адреса: Ул. „Краља Александра бб“
Телефон: 054 – 612 – 613
11. Ловачко удружење „Фазан“
Контакт особа: Душанић Павле
Адреса: Ул. „Обилићев вијенац бб“
Телефон: 065 – 764 – 466
12. Спортско риболовно друштво
Контакт особа: Боро Богдановић
Адреса: Ул. „Краља Александра бб“
Телефон: 065 – 000 – 422
13. Општинска борачка организација
Контакт особа: Лазар Благојевић
Адреса: Ул. „Краља Александра бб“
Телефон: 054 – 614 – 040
14.Савез Удружења бораца НОР-а општине Шамац
Контакт особа: Милорад Михајловић
Адреса: Ул. „Николе Тесле број 4“
Телефон: 054 – 612 – 640
15. Удружење пензионера
Контакт особа: Радован Јанковић
Адреса: Ул. „Вука Караџића бб“
Телефон: 054 – 612 – 981
16. Удружење „Див“
Контакт особа: Миодраг Антић
Адреса: Ул. „ Николе Пашића бб“
Телфон: 065 – 586 – 058
17. Удружење слијепих и слабовидних
Контакт особа: Андрија Петрић
Адреса: Ул. „ Краља Александра бб“
Телефон: 054 – 612 – 493
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18. Удружење глувих и наглувих
Контакт особа: Стеван Јосиповић
Адреса: УЛ. „Николе Пашића бб“
Телефон: 066 – 851 – 789
19. Удружење грађана за помоћ лицима са посебним
потребама
Контакт особа: Љубомир Чордашевић
Адреса: Ул. „Николе Пашића бб“
Телефон: 065 – 669 – 272
20. Општински организација Црвеног крста
Контакт особа: Даница Радуловић
Адреса: Ул. „Краља Александра 5“
Телефон: 054 – 612 – 774
21. Удружење пољопривредника корпара Домаљевац
– Шамац
Контакт особа: Иво Попић
Адреса: Корница
Телефон: 065 – 638 – 404
22. Удружење грађана повратника „Одмут бара“
Контакт особа: Илија Марковић
Адреса: „Гребнице 87“
Телефон: 065 – 480 – 090
23. Светосавска омладинска заједница „СПЦ“
Контакт особа: Велимир Андрић
Адреса: Обудовац бб
Телефон: 065 – 470 – 560
24. Удружење грађана повратника „Босански Шамац –
Шамац“
Контакт особа: Мирсад Х. Алијагић
Адреса: Ул. „Вука Караџића бб“
Телефон: 054 – 614 – 051
25. Удружење логораша
Контакт особа: Спасо Лазић
Адреса: Ул. „Краља Александра бб“
Телефон.: 065 – 695 – 861
26. Удружење фармера Обудовац 2 – Браница
Контакт особа: Саво Божић
Адреса: Браница бб
Телефон: 054 – 642 – 273
27. Удружење мљекара „Горња Слатина“
Контакт особа: Никола Недић
Адреса: Горња Слатина бб
Телефон: 065 – 460 – 520
28. Удружење грађана „Форум за развој демократије“
Контакт особа: Божо Нинковић
Адреса:. Дуга
Телефон: 054 – 611 – 788
29. Удружење пољопривредника „Агрофармер“
Контакт особа: Стеван Тутњевић
Адреса: Ул. „Његошева 25“
Телефон: 065 – 569 – 833
30. Удружење избјеглих, расељених и других лица
„Останак“
Контакт особа: Никола Лукић
Адреса: Ул. „Вука Караџића 16“
Телефон: 054 – 612 – 774
31. Кинолошко удружење Шамац
Контакт особа: Владимир Доброкес
Адреса: Ул. „Доситеја Обрадовића 21“
Телефон:
32. Удружење ратних војних инвалида
Контакт особа: Мићо Благојевић
Адреса: Ул. „Краља Александра 69“
Телефон: 065 - 441 - 807

33. Омладински савјет општине Шамац
Контакт особа: Јанко Јовановић
Адреса: Насеље Немањића бб
Телефон: 065 – 820 – 838
34. Клуб књижевника „Савовање“
Контакт особа: Илија Павловић
Адреса: Ул. „Цара Душана С-24“
Телефон: 065 – 764 - 163
35. Српско просвјетно културно друштво
„Просвјета“ Обудовац
Контакт особа: Милан Николић
Адреса: Обудовац бб
Телефон: 065 – 589 - 297
36. Српски културни клуб Републике Српске Шамац
Контакт особа: Жарко Крстановић
Адреса: Ул. Јована Цвијића бб
Телефон: 054 – 613 – 241
37. Плесни студијо „Принцес“ Шамац
Контакт особа: Милкица Станишић
Адреса: Ул. Доситеја Обрадовића 2
Телефон: 065 – 691 – 378
38. Хуманитарно удружење грађана „Мерхамет“
Шамац
Контакт особа: Церибашић Сулејман
Адреса: Ул. „Обилићев вијенац 37“
Телефон: 065 – 362 – 433
39. Мото клуб „Јокерс“ Шамац
Контакт особа: Мирослав Савић
Адреса: Тишина бб
Телефон: 065 – 825 – 757
40. Удружење родитеља са четворо и више дјеце
Контакт особа: Јован Живковић
Адреса: Дом здравља
Телефон: 065 – 546 – 689
41. Мото клуб „Викинг Шамац
Контакт особа: Радо Радић
Адреса: Шамац
Телефон: 065 – 682 – 425
42. Ауто-мото друштво Шамац
Контакт особа: Душко Душанић
Адреса: Ул. Краља Александра I Карађорђевића,
Шамац
Телефон: 065 – 287 – 330
43. Хрватско културно спортско друштво
„Корница“
Контакт особа: Петар Лушо
Адреса: Корница
Телефон: +385 98 – 355 – 676
44. Удружење пчелара општине Шамац
Контакт особа: Светозар Евђић
Адреса:
Телефон: 061-595-945
45. Удружење срничана – Лугови Шамац
Контакт особа: Јован Милаковић
Адреса: Дуга III/3, Шамац
Телефон: 065-637-722
ПРЕДЛАГАЧ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл. правник,с.р.
ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Начелник Одјељења
Милан Симић, дипл.инж.пољопривреде,с.р.
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ПРОСЈЕЧНА
ОЦЈЕНА
3,49
2,78
2,47
2,98

% пролазности
82,78%
72,27%
67,39%
75,20%

Број ученика
180
92
492

220

ПРОСЈЕЧНА
ОЦЈЕНА
3,48
2,65
2,61
2,98

% пролазности
81,11%
67,27%
81,63%
74,39%

Број ученика
180
220
49

I – УСПЈЕХ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ
У школској 2010/2011 годину од 492 ученика
распоређених у 22 одјељења и четири струке (гимназија,
економија право и трговина, машинство и обрада метала
и остале дјелатности) и 7 занимања ( гимназија општи
смијер, економски техгничар, правно пословни техничар,
бравар, аутомеханичар, инсталатер и фризер) с успјехом
је завршило прво полугодиште 370 ученика или 75,20%
ученика, од чега је одличних 52 ученика или 10,57%,
врлодобрих 142 ученика или 28,86 %, добрих 164
ученика или 33,33 % довољних 12 или 2,44%.
Негативан успјех имала су 122 ученика или 24,80%, од
којих 51 ученик или 10,37 % имало је једну негативну
оцјену, 32 ученика или 6,50% имали су двије негативне
оцјене док је 39 ученика или 7,93% имало три и више
негативних оцјена, неоцјењених ученика није било.
Најбољи успјех постигли су ученици IIа разреда
гимназије гдје је 22,22% ученика имало одличен успјех а
62,96% ученика врлодобар успјех, ученици овог разреда
остварили су и највећу пролазну оцјену 4,00. Одмах иза
њих су ученици I б разреда гимназије гдје је 31,82%
ученика остварило одличан успјех а 50% ученика
врлодобар успјех, ови ученици остварили су просјечну
оцјену од 3,95. Ученици III а разреда гимназије једини су
остварили су 100% пролазност имали су 1 ученика који
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ИЗВЈЕШТАЈ
О УСПЈЕХУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ «НИКОЛА ТЕСЛА» НА КРАЈУ ПРВОГ
ПОЛУГОДИШТА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011.
ГОДИНУ

ПОДРУЧЈЕ
РАДА

II
Извјештај 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: 07-022-51/11 Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ПРЕГЛЕД ПОСТИГНУТОГ УСПЈЕХА
УЧЕНИКА У УЧЕЊУ ШКОЛСКЕ 2009/2010
и 2010/2011 ГОДИНЕ НА ПРВОМ
ПОЛУГОДИШТУ
ШКОЛСКА
ШКОЛСКА
2009/2010.
2010/2011.ГОДИНА
ГОДИНА

ГИМНАЗИЈА

I
Усваја се Извјештај о успјеху и владању
ученика Средње школе „Никола Тесла“ на крају
Првог полугодишта за школску 20010/11.годину.

ЕКОНОМИЈА,ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА

ЗАКЉУЧАК

ТРОГОДИШЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Шамац за
2011.годину("Службени
гласник
општине
Шамац", бр.23/10), Скупштина општине Шамац,
на Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној
28. фебруара 2011.године донијела је следећи

је остварио одличен успјех , 13 ученика или 61,90 %
њих остварили су врлодобар успјех а 7 ученика или
33,33% добар успјех проспјех у овом разреду
остварена је просјечна оцјена од 3,71. Најлошији
успјех остварили су ученици Iђ разреда машинске
струке који имају и најнижи проценат пртолазности од
53,85% као и најнижу просјечну оцјену од 2,23, одмах
затим су ученици IIд разреда Економске школе који су
остварили 55% пролазност и просјечну оцјену 2,30.
Највећа пролазност остварена је у гимназији од 82,78
% и просјечна оцјена од 3,49, затим у економској гдје
је остварена пролазност од 72,27 % и просјечна оцјена
од 2,78 а најлошија пролазност остварена је у
трогодишњим школама од 67,39 % и просјечном
оцјеном од 2,47. У првом полугодишту Средње школе
«Никола Тесла» у свим струкама остварена је 75,20%
пролазност ученика и просјечна оцјена од 2,98. Да би
лакше оцјенили напредак или пад успјеха ученика у
првом полугодишту ове школске године у односу на
претходну школску годину даћемо неколико
упоредних показатеља.

УКУПНО
ШКОЛА
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Из датог табеларног прегледа видљиво је да су ученици
Средње школе «Никола Тесле» на првом полугодишту
школске 2010/2011 године постигли нешто већи
проценат пролазности у односу на исти период
претходне школске године и то за 0,81% а остварили су
исту просјечну оцјену. Већи проценат пролазности у
односу на исти период претходне школске године
остварили су ученици гимназије и то за 1,67% као и већу
просјечну оцјену за 0,01, већи проценат пролазности
острварили су и ученици економске школе и то за чак
5% а остварилиу су и већу просјечну оцјену за 0,13, пад
пролазности имали су ученици који се школују у
трогодишњем образовању и то за 14.24% као и пад
просјечне оцјене за 0,14.
II – УСПЈЕХ УЧЕНИКА У ВЛАДАЊУ
Иако је постигнут значајан напредак у односу на
претходне године владање ученика још увијек није на
задовољавајућем нивоу и даље је присутан велики број
изостанака и изречених васпитно дисциплинских мјера.
У школи су остварена 7392 изостанка (6220 оправданих
и 1172 неоправдана) или 15,02 по ученуку, примјерно
владање имало је 411 ученика или 83,54% ученика, добро
владање имао је 51 ученик или 10,37% ученика, 19
ученика имало је владање задовољава или 3,86%, док је
11 ученика имало владање лоше или 2,24%.
У првом полугодишту извјештајне године у школи је
изречено 85 васпитно дисциплинских мјера и то: 51 укор
одјељенског старјешине, 22 укора одјељенског вијећа, 7
укора директора и 5 укора наставничког вијећа. Мјера
искључења из школе није изречена ни једном ученику.
Најмањи број изостанака остварили су ученици
економске школе 14,41 изостанак по ученик,затим

ученици који се школују у трогодишњим школама од
14,60 изостанака по ученику,највећи број изостанака
имали су ученици гимназије и то 15,99 изостанака по
ученику.Ученицима гимназије изречено је 16 васпитно
дисциплинских мјера,ученицима који се школују у
трогодишњим школама изречено је 25 васпитно
дисциплинских мјера док су ученици економске школе
имали изрећене 44 васпитно дисциплинске мјере.
Најмањи број изостанака имали су ученици II г
разреда 5,61 по ученику, затим ученици I г разреда 7
изостанака по ученику и ученици III а разреда који су
имали 8,10 изостанака по ученику,сви други разреди
имали су преко 10 изостанака по ученику а највећи
број изостанака имали су ученици IV в разреда од
25,41 изостанак по ученику,затим ученици
IVб
разреда који су имали 23,79 изостанака по
ученику,преко 20 изостанака по ученику имали су и
ученици IV а разреда и то 21,30 изостанака по
ученику. У осталим разредима број изостанака кретао
се од 10 до 20 изостанака по ученику.
Најбоље владање имали су ученици Iб,IIг и IIIa
разреда гдје су сви ученици у 100% износу имали
примјерно владање,најлошије владање имали су
ученици IVв разреда гдје је само 50% ученика имало
примјерно владање док је 36,36% њих имало владање
добар,2 задовољава и 1 ученик имао је владање лоше.
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УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСТИГНУТОГ УСПЈЕХА УЧЕНИКА У ВЛАДАЊУ ШКОЛСКЕ 2009/2010
и 2010/2011 ГОДИНЕ НА ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ
Школска 2009/2010.година
ШКОЛСКА 2010/2011. ГОДИНА

Страна 18-Понедјељак,7.март 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
Из датог табеларног прегледа упоредних показатеља видљиво је да је у првом полугодишту школске
2010/2011 дошло до значајног побољшања у владању ученика број изостанака смањен је за 2388 изостанака
односно са 21,78 изостанака по ученику на 15,02 изостанка или за 6,76 изостанака по ученику., значајније је
повећан и број ученика са примјерним владањем за чак 9%, а број изречених васпитно дисциллинских мјера
смањен је са 120 на 85 или за 35 изречених мјера.
Иако је постигнут видан напредак и у учењу и у владању ученика, школа континуирано ради на изналажењу
мјера које би још више допринејеле побољшању успјеха ученика ове школе. Треба напоменути да је успјех
ученика у првом полугодишти у принципу увијек лошији од успјеха који ученици постижу на крају школске
године.
ОБРАЂИВАЧ:
ПРЕДЛАГАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Милан Симић дипл.инж.пољ.
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
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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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Шамац за
2011.годину("Службени
гласник
општине
Шамац",бр.23/10),Скупштина општине Шамац, на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној 28.
фебруара 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај
о утрошку новчаних
средстава прикупљених по основу водних накнада
у 2010.години са Програмом коришћења средстава
од водних накнада у 2011. години.
II
Извјештај 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: 07-022-52/11
Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИЗВЈЕШТАЈ
о утрошку новчаних средстава прикупљених
по основу водних накнада у 2010 години и
програм кориштења средстава од водних
накнада у 2011. години
За израду Извјештаја кориштени су следећи
документи:
1. Закон о водама(''Службени гласник Републике
Српске'',број:50/06),
2. Финансијски извјештај Одјељења за финансије
Административне службе општине Шамац о
дозначеним средствима по основу РАС прихода
(Министарство-јавни приходи РС)на издвојени рачун за
воде у 2010. години.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
према програму рада Скупштине и Програму рада
Одјељења, има задатак да припреми Извјештај
кориштења средстава од водних накнада у 2011.
години за подручје општине Шамац.
Овим Програмом утврђују се послови и задатци у
области водопривреде који ће се реализовати у
2011. години.
На основу података из Одјељења за финасије
приход за 2010 годину по основу водних накнада је
64.276,13 КМ а утрошено је 53.329,80 КМ новчаних
средстава.
Послови и задатци из водопривреде на
реализацији-примјени Закона о водама Републике
Српске, утврђених права и дужности, следећи су:
- задаци на припреми, усклађивању, доношењу и
праћењу реализације средњорочних и годишњих
програма којима се остварује политика Скупштине
Општине Шамац у области водопривреде;
- задаци на обезбјеђењу средстава и других услова
за изградњу, одржавање и погон основних и других
водних објеката;
- задаци на обезбјеђењу материјалних и других
услова за заштиту од штетних дејстава воде,
кориштења и заштите вода као и унапријеђење
режима вода;
- задаци на сарадњи са ресорним Министарством,
Републичком агенцијом за воде, водопривредним
службама других општина и предузећима из
области водопривреде у циљу рјешавања
заједничких потреба и водопривредних проблема;
- завршавање и других послова и задатака
водопривредне дјелатности утврђених ставовима и
закључцима начелника и Скупштине Општине
Шамац.
Имајући у виду да су воде добро од општег
интереса и да се користи за задовољавање општих и
појединачних потреба, водопривредна област је
дјелатност од посебног јавног интереса која се
односи на: кориштење вода, њену намјену, подјелу
и начин употребе, уређењу вода и усклађивању
односа у кориштењу и употреби вода, као и
заштитне мјере од штетног и разорног утицаја вода
и заштите од загађења на подручју слива или дијела
слива водотока.
На основу изложеног водопривредна дијелатност
обухвата:
1. уређење вода,
2. употреба и кориштење вода,

3. заштита вода,
4. снабдијевање водом,
5. хидромелиорација,
6. заштита од ерозије,
7. управљање,одржавање,пројектовање и планирање,
истрага и осматрање у области водопривреде.
За уредно финансирање воодопривредне дјелатности
потребно је обезбједити финансијска средства поводом
чега је општина Шамац водопривредној области
посвећивала посебну пажњу у складу са расположивим
средствима општинског буџета.

Ред. број

ФИНАНСИРАЊЕ ВОДОПРИВРЕДНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
У складу са чланом 188. Закона о водама(''Службени
гласнник Републике Српске'', број: 50/06) средства за
финансирање водне дјелатности обезбјеђују се из:
а) посебних водних накнада,
б) прихода по основу закупа јавног водног добра,
в) општег дијела буџета Републике Српске и јединица
локалне самоуправе,
г) донација.
Приступ рјешавању водопривредне проблематике на
подручју општине Шамац, треба сагледати у оквиру
тренутног
стања,изналазећи
могуће
изворе
финансирања за најнеопходније водопривредне објекте
и водотокове на подручју општине Шамац.
У наредном периоду
потребно је
радити на
припреми за израду водопривредне основе општине
Шамац,чиме би се обезбиједила концепција рјешавања
уређења вода,заштите од вода, заштите од ерозије,те
израду пројектне документације за уређење корита
ријеке Босне на подручју општине Шамац.
ПРИХОДИ
У 2011. години приходи за водопривредну област,
планирају се на бази процјене прилива средстава из
водопривредних накнада, као доминантан извор
средстава, помоћи Агенције за воде те реализација
водопривредних програма припремљених за донаторска
средства.
Табела 1.
ПРЕОСТАЛА
БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА ИЗ
2010. ГОДИНЕ
ВРСТА ПРИХОДА
НА
ИЗДВОЈЕНОМ
РАЧУНУ ЗА
ВОДЕ
Буџет
општине
Шамац
преостала
средства
на
1.
10.946,33
издвојеном рачунун за воде
из 2010. године
Буџет општине Шамац и
2. средства од водопривредних
60.000,00
накнада, Агенција за воде
Средства
из
кредита
3.
0,00
општине Шамац
4. Донације
0,00
У К У П Н О:
70.946,33
РАСХОДИ
Планирана средства за водопривредне дјелатности у
2011. години предвиђена су за финансирање
водопривредних објеката, а односе се на:
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1.

2.
3.
4.

РАСХОДИ

За чишћење и одржавање
каналске мреже и природник
токова на подручју општине
Шамац
За уређење ушћа ријеке Босне у
Саву
За суфинансирање одржавања
водних објеката
Израда катастра каналске мреже
за подручје општине Шамац
У К У П Н О:

ИЗНОС

30.946,33

20.000,00
20.000,00
70.946,33

Како на водопривредним објектима и водоцима на
подручју општине Шамац није у потпуности
урађено чишћење и санација требало би извршити
санацију истих, а то су:
1.
Канал Толиса- Тиња
2.
Канал Гребнице
Наведени водотоци,ако правилно не функционишу
у свом сливу,могу нанијети непроцјењиве штете у
случају обилних падавина оборинских вода.
У сарадњи са Агенцијом за воде у овој години у
оквиру финансијских могућности треба радити на
санацији најугроженијих објеката које смо горе
навели, за које је урађена пројектна документација,
а приступиће се изради санационих водопривредних
пројеката који ће се изводити у наредном периоду.
У Шамцу, фебруар 2011. год.
ПРЕДЛАГАЧ:
Саво Минић, дипл.правник,с.р.
ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Милан Симић, дипл.инж.пољопривреде
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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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11.
алинеја трећа Програма рада Скупштине
општине Шамац за 2011.годину("Службени
гласник општине Шамац",бр.23/10), Скупштина
општине Шамац, на Двадесетчетвртој редовној
сједници одржаној 28.фебруара 2011. године,
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду у 2010.години са
Програмом рада за 2011.годину ЈП «Шамацстан» Шамац.
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II
Извјештај са Програмом 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: 07-022-49/11 Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Шамац за
2011.годину("Службени гласник општине Шамац",
бр.23/10),Скупштина
општине
Шамац,
на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној 28.
фебруара 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава од
накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта
у
непољопривредне
сврхе
у
2010.години са Програмом коришћења средстава у
2011. години.
II
Извјештај са Програмом 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: 07-022-56/11 Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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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.10/09,9/10 и 20/10)и тачком 11.алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Шамац за
2011.годину("Службени
гласник
општине
Шамац",бр.23/10),Скупштина општине Шамац, на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној 28.
фебруара 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о наплати
ренти,накнаде
за
уређење
градског
грађевинског земљишта, комуналне накнаде и
комуналних такси у 2010. 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: 07-022-54/11 Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11.
алинеја друга Програма рада Скупштине
општине Шамац за 2011.годину("Службени
гласник општине Шамац",бр.23/10), Скупштина
општине Шамац, на Двадесетчетвртој редовној
сједници одржаној 28.фебруара 2011.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Информација о провођењу
Акционог плана за борбу против наркоманије
на подручју општине Шамац у 2010.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: 07-022-55/11 Предсједник Скупштине
28. фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
На проширеној сједници Координационог одбора
за социјалну политику одржаној 11.новембра
2010.године којој су поред чланова ОКОСП-а
присуствовали и представници релевантних
друштвених
субјеката
везаних
за
област
наркоманије на подручју наше локалне заједнице
(ЈУ Центар за социјални рад, Полицијске станице
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Шамац,Центар за ментално здравље,Основних школа и
СШЦ), на којој се на одговарајући начин разматрао
Извјештај о провођењу Акционог плана за борбу
против наркоманије општине Шамац, углавном који се
највећим својим дијелом односи на 2010. годину,и с
тим у вези закључено је да се одборницима Скупштине
општине Шамац понуди на разматрање и усвајање
следећа

ИНФОРМАЦИЈА
о провођењу Акционог плана за
борбу против наркоманије на
подручју општине Шамац у
2010.години
Уводне напомене:
Ова Информација је рађена у принципу на основу
одговарајућих извјештаја – информација које су
релевантни друштвени субјекти из области наркоманије
доставили ОКОСП-у као и на основу вођене веома
конструктивне расправе на проширеној сједници
ОКОСП, када је ова проблематика била у питању.
Стога ће информација и садржавати у основи изводе
из поменутих извјештаја – информација управо онако
како су презентирали на ОКОСП и како је текла сама
расправа са одређеним приједлозима и закључцима.
АКЦЕНТИ ПРОБЛЕМАТИКЕ ИЗ ПОЛИЦИЈСКЕ
СТАНИЦЕ
Током првих 10 мјесеци 2010. године од стране
полицијских службеника ПС Шамац Окружном
тужилаштву Добој достављена су 3 Извјештаја која се
односе на почињена КД у вези са злоупотребом опојних
дрога,санкционисана кривичним законом РС.Такође у
истом периоду Основном суду Модрича је достављено
5 Захтјева за покретање прекршајног поступка,а због
почињених прекршаја из области Закона о спречавању
и сузбијању опојних дрога у БиХ.
У истом периоду 2009.године Окружном тужилаштву
Добој поднешена су 2 Извјештаја због почињених КД-а
у вези са злоупотребом опојних дрога,те 3 Захтјева за
покретање
прекршајног
поступка,по
истом
основу,Основном суду Модрича.Из предоченог је
видљиво да је у посматраном периоду 2010.године у
односу на исти период 2009.године број Извјештаја
Тужилаштву повећан за 50%,те Захтјева за покретање
прекршајног поступка за 66,6%.
Током обрађеног периода 2010.године од стране
полицијских службеника ПС Шамац самостално је
извршено 17 претреса лица, возила и објектима по
претходно прибављеним наредбама надлежних судова
у којима је предмет претреса био проналажење опојних
дрога или предмета који се доводе у везу са
злоупотребама опојних дрога.Током провођења тих
активности слободе су лишена 2 лица.
У истом периоду 2009.године извршено је 9 претреса
по истом основу из чега је видљиво да је у
2010.годсини број претреса по том основу повећан за
88,8%.
Поред горе наведеног током посматраног периода
2010.године полицијски службеници ПС Шамац су

заједно са полицијским службеницима ЦЈБ Добој и
МУП РС УКП Бања Лука извршили још 36
претреса лица,возила и објеката којом приликом је
30 лица лишено слободе од којих је за 19 одређен
притвор, док је 5 лица накнадно пуштено из затвора
уз тачно одређене мјере забрана од стране
надлежног Суда.Од тог броја на подручју општине
Шамац
извршени
су
претреси
на
25
локација,слободе је лишено 20 лица од којих је за
њих 12 одређен притвор.Након извјесног времена 4
лица су пуштена из притвора уз изречене мјере
Суда, док се 8 лица још увијек налази у притвору.
Преостала лица која су лишена слободе а за која
није одређен притвор нити су изречене мјере су
предмет криминалистичке обраде и у току је
доказивање њихове улоге и умјешаности у
наведеним активностима.
Мјере забране од стране Суда односе се на
остваривање контаката између лица,посјећивање
одређених објеката те удаљавања из мјеста
боравка.У овом случају радило се о спровођењу
шире акције МУП-а РС под оперативним називом
„Пруд“ чије је тежиште било на подручју општине
Шамац,тако да је највећи дио објеката претресен на
нашем подручју,а највећи број лица која се налазе у
притвору је са наше општине.Ова акција је била
првенствено усмјерена на разбијање ланца уличних
дилера,те се проводила у дужем временском
периоду са финализацијом 01.07. 2010.године.
Такође,од стране полицијских службеника ПС
Шамац у посматраном периоду 2010.године
спровођено је више оперативно тактичких мјера и
радњи (блокаде,рације и сл.) гдје је један од циљева
управо био проналажење опојних дрога.Поред тога
провођена је и активност по заведеној акцији МУПа РС УКП Бања Лука, под називом „Плантажа 2010
“ чији је циљ био проналазак засаде индијске
конопље на нашем подручју,гдје су такође
остварени одређени резултати.
Из наведеног је видљиво да су припадници
Полицијске станице Шамац током 2010.године
предузели значајне активности на спречавању и
расвјетљавању кривичних дјела и прекршаја у вези
са злоупотребама опојних дрога што је допринијело
повољнијем стању у тој области на подручју
општине Шамац.
АКЦЕНТИ ИЗ ИЗВЈЕШТАЈА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
Акциони план за борбу против наркоманије
општине Шамац који је Скупштина општине
усвојила 27.марта 2009.године („Службени гласник
општине Шамац“број 3.,од 02.04.2009. године)
утврдио је обавезе ЈУ Центар за социјални рад
Шамац у активностима– превентивног образовања
родитеља и ученика основне и средње школе,
успостављању регистра за болести овисности,
едукације сопствених кадрова и истраживању
проблема злоупотребе психолошких супстанци
међу школском омладином.
Због изостајања координације активности и
доношења стандарда и протокола у овој области за
2009. и 2010.годину Центар је јасно – у склопу
редовне дјелатности- вршио едукацију својих
кадрова – социјалних радника и евиденције о

Страна 22-Понедјељак,7.март 2011.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
ресоцијализацији лица осуђених на затворске и условне
казне због незаконите употребе и промета
наркотика.Само једна породица затражила је помоћ
везано за лијечење – од зависности од дроге.Очигледно
да Центар за социјални рад,као ни било који носилац
активности из Акционог плана,сам не може провести
планиране садржаје, него само заједнички и у договору
и координацији са другим носиоцима. У последње
вријеме Центар за социјални рад се укључио у програм
превенције наркоманије у основној и средњој школи
који
су
заједнички
провели
Министарство
Просвјете,МУП и Министраство здравља и социјалне
заштите.Центар за социјални рад инсистира да се
управо преко ОКОСП-а када се расправља о овој
проблематици од свих носилаца активности Акционог
плана води заједничка расправа и предлажу рјешења и
активности који ће побољшати Акциони план и његову
реализацију у наредном периоду.
УЛОГА ЦЕНТРА ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ У
РАДУ НА ПРОБЛЕМУ НАРКОМАНИЈЕ
У оквиру свог рада Центар за ментално здравље се
бави и проблемима болести зависности што
подразумјева и рад са наркоманима.
С обзиром да у Центру се не раде терапије
МЕТАДОНОМ,особе које се јаве за помоћ у принципу
прослеђују се у МЕТАДОНСКИ ЦЕНТАР у Добој (у
питању су наркомани који су на хероину).Посао Центра
у Шамцу је да пружи одговарајућу терапију у виду
подршке расвјетљавању циљева и мотива за истрајност
у лијечењу,значи давање супоративне терапије која је
од истог значаја и у осталим фазама лијечења.У
Центру је регистровано 14 овисника од кијих је 6
прошло Метадонски центар,1 тренутно на метадону, 3
одустало од терапије, 1 није прихватио метадонску
терапију,2 у комуни и 1 погинуо у току лијечења.На
терапији се углавном јављају у циљу олакшавања
околности усљед почињеног кривичног дјела.Центар се
проблемом бави када проблем већ очито постоји.Али
постоје социјалне групе које бе се овим проблемом
требале бавити више превентивно,а то су првенствено
породица
и
школа.Конкретни
приједлози
су
следећи:давање
на
увид
родитељима
значај
комуникације са дјецом, имајући у виду да школе на
нашој општини имају одговарајући кадар (психолога,
социјалног радника или педагога)било би пожељно
сваке или сваке друге седмице организовати радионице
на одговарајућу тему (нпр. наркоманија) гдје би
анимирали дјецу.С обзиром да родитељи често
„затварају очи“пред проблемом,од значаја би било
нагласити и значај што ранијег детектовања проблема и
адекватног дјеловања,па би родитељи била једна од
циљних група са којима би требало радити.Од великог
значаја је сарадња постојећих институција,које се на
било који начин ова или било која друга тема
дотиче:Центар за социјални рад,школе, МУП,Дом
здравља–Центар за ментално здравље, који је отворен
за сваки вид сарадње са наведеним институцијама.На
крају веома конструктивне расправе у којој су
учествовали
у
принципу
представници
свих
релевантних друштвених субјеката(већ предходно
наведени у овој информацији)закључено је да се овој
проблематици мора прилазити далеко систематичније и
одговорније,да је потребна потпуна координација
друштвених субјеката који се баве проблемом

зависности од опојних дрога и да се радни састанци о
овој тематици преко ОКОСП одржавају у
континуитету најмање два пута годишње,чиме би се
обезбиједила шира акција и брига друштва на
спречавању ове више него штетно друштвене појаве.
Шамац,фебруар 2011.
ПРЕДСЈЕДНИК ОКОСП
Симо Зарић,дипл.економиста
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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)и чланом 92.став 1.Пословника
Скупштине
општине
Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и
20/10),Скупштина
општине
Шамац,
на
Двадесетчетвртој редовној сједници одржаној
28. фебруара 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Прихвата се Пословна иницијатива предузећа
БРЧКО ГАС д.о.о. за унутрашњу и спољну
трговину Брчко, број 5-1/2011 од 24.02.2011.
године, за изградњу бензинске станице са
пратећим садржајима и објеката за технички
преглед путничких моторних (лаких) возила
на земљишту означеном као к.ч. број 1390/3,
1390/1 и 1392/2 у К.О. Шамац.
II
Пословна иницијатива из тачке I. чини
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-57/11
Предсједник Скупштине
28.фебруар 2011. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 2. и 20.Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 112/06),
члана 30.алинеја 11.Закона о локалној
самоуправи(„Слжбени гласник Републике
Српске“,број 101/04, 42/05 и 118/05),члана
35.алинеја
11.Статута
општине
Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,број
4/05 и 9/07) и члана 5.. Одлуке о условима и
процедурама у поступку прибављања и
располагања имовином општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,број
16/10), Скупштина општине Шамац на 24.
редовној сједници одржаној дана 28. фебруара
2011. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на
некретнинама у својини општине Шамац на
КП „Водовод и Канализација“ А.Д. Шамац
Члан 1.
Овом Одлуком преноси се без накнаде право
коришћења на непокретностима означеним као:
:к.ч. број: 359/27, у нарави неплодно земљиште
звано „црпна станица“, површине 2098 m2, к.ч.
број:359/28 у нарави неплодно земљиште, звано
„неплодно“, површине 500 m2, к.ч. број: 359/5
ораница звана „црпна станица“ површине 4400 m2,
к.ч. број: 359/8 ораница звана „црпна станица“
површине 598 m2, к.ч. 359/6 ораница звана
„неплодно –црпна станица“ површине 750 m2 и
к.ч. број: 359/29 неплодно земљиште звано
„неплодно“ површине 455 m2, све уписано у З.К.
изводак З.К. улошка број: 925 К.О .Шамац, на
којима је са правом власништва уписана
Скупштина општине Шамац са дијелом 1/1, а
којима по новом премјеру одговарају парцеле
означене као к.ч. број: 1076/1, њива звана
улица“Едварда Кардеља“, површине 7596 m2, к.ч.
број 1076/4 , црпна станица звана „улица Стјепана
Радића“ површине 1138 m2, к.ч. број 1076/4, кућа и
зграда звана „улица Стјепана Радића“ површине
67 m2 и к.ч. број: 1230/4, црпна станица звана
„Савуље“ површине 129 m2, све уписане у ПЛ.
број: 1528 КО Шамац као посјед КП „Водовод и
Канализација“ А.Д. Шамац.
Члан 2.
На непокретностима из члана 1. ове Одлуке на
основу исте код Основног суда у Модричи Земљишно књижна канцеларија у Шамцу у „Ц“
теретном листу земљишно – књижног улошка број
925 К.О. Шамац извршиће се упис права
коришћења
у
корист
КП
„Водовод
и
Канализација“ А.Д. Шамац са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-59/11
Предсједник Скупштине
28.фебруар 2011. Предраг Маринковић, с.р.
Шамац
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На основу члана 121.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“,број 4/05 и 9/07) и тачке
2.Одлуке о утврђивању листе стручњака за
именовање Комисије за провођење конкурса за
избор службеника јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник општине Шамац“,број 2/09),
Скупштина
општине
Шамац,на
приједлог
Начелника општине Шамац,на Двадесетчетвртој

редовној сједници одржаној дана 28.фебруара
2011. године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
спровођење поступка за избор
радника у Административну службу
1. Именује се Комисија за спровођење
поступка јавног конкурса за избор радника на
упражњена радна мјеста према расписаном
конкурсу број: 01-120-1/11 од 02.02.2011.
године,у саставу:
- Раденко Чупељић- Предсједник Комисије
- Јока Вуковић- члан Комисије
- Златко Станић- члан Комисије,
- Светозар Евђић- члан Комисије и
- Крста Ђурић- члан Комисије
2. Задатак Комисије је да на основу
расписаног
конкурса
изврши
контролу
исуњности општих и посебних услова
пријављених кандидата,обави интервију са
кандидатима који испуњавају услове,утврди и
достави Начелнику Општине редослијед
кандидата на основу стручних способности и
улазног интервијуа ради доношења коначне
Одлуке.
3. Административно техничке послове за
потребе рада Комисије обављати ће Виши
стручни сарадник за персоналне и опште
послове Административне службе општине
Шамац.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику општине Шамац“.
Број: 07-111-8/11
Предсједник Скупштине
28.фебруар 2011. Предраг Маринковић, с.р.
Шамац
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Начелник Општине Шамац, на основу члана
43. Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,број 101/04,42/05
и 118/05), сагласно одредбама члана 48.и 61.
Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“, број 4/05 и 9/07), доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У члану 7.Правилника о и организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске
административне службе Шамац(„Службени
гласник општине Шамац,број 9/05,2/06, 10/06,
9/07,10/07 и 6/08) у поглављу Одјељење за
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општу управу, у тачки 1.16. «Виши стручни
сарадник за организацију,планирање и мјере
Цивилне заштите», у дијелу који се односи на
Посебне услове за заснивање, досадашњи
текст се брише, а садашњи гласи:
«Виша школска спрема пољопривредног смјера,
једна година радног искуства, положен стручни
испит и познавање рада на рачунару».
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 01-022-24/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1.2.2011.год. Саво Минић,дипл. правник,с.р.
Шамац
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске», број
101/04,42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана
48. и 61. Статута Општине Шамац(«Службени
гласник општине Шамац», број 4/05 и 9/07), члана
33. Правилника о условима за пружање услуга у
апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за
одмор(«Службени гласник Републике Српске»,број
85/10),члана 190.Закона о општем управном
поступку («Службени гласник Републике Српске»,
број 13/02,87/07 и 50/10),Начелникопштине Шамац,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
категоризацију објеката приватног
смјештаја
I - Именује се Комисија за утврдјивање услова у
објектима приватног смјештаја у погледу
изградње,
уређења
и
опреме,санитарнохигијенских и осталих прописаних услова за
разврставање објеката приватног смјештаја у
одређену категорију а по захтјеву пружалаца
услуга приватног смјештаја у саставу:
1. Комљен Бијелић, предсједник
2. Сузана Симеуновић, члан
3. Велибор Ђокић, члан
II- Задатак комисије из тачке I. овог Рјешења је
да у року од (ти) 3 дана од дана указане потребе,
размотри поднесене захтјеве за одређивање
катогорије,провјери и утврди испуњеност услова
који су прописани Правилником и надлежном
органу достави приједлог за доношење рјешења о
одредјивању категорије објеката приватног
смјештаја.
III-Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења,и биће објављено у Службеном
гласнику општине Шамац.
Број: 01-111-4/2011 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
4.2.2011.
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац
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Начелник општине Шамац, на основу члана
43. Закона о локалној самоуправи( „Службени
гласник Републике Српске“,број 101/04 , 42/05
и 118/05 ), сагласно одредбама члана 48. и 61.
Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,број 4/05 и 9/07), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за
имплементацију пројекта изградње
фискултурне сале у средњој школи
„Никола Тесла“ у Шамцу
I
Именује се Комисија за имплементацију
пројекта изградње фискултурне сале у средњој
школи „Никола Тесла“ у Шамцу, у саставу:
1. Ђуро Ћосић – предсједник комисије
2. Милан Симић – члан
3. Велимир Маслић – члан
4. Алекса Минић - члан
II
Задатак Комисије из тачке I овог pјешења је
имплементација пројекта из претходног члана
овог рјешења те редовно обавјештавање
Начелника општине о истом.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику“
општине Шамац.
Број: 01-111-9/11 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
1.03.2011.
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
Шамац
АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЈП «ШАМАЦ-СТАН» ШАМАЦ
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На основу члана 20.Статута ЈП „Шамац-Стан''
Шамац и Уредбе Владе Републике Српске о
класификацији дјелатности у Републици
Српској бр.06.3.05/060.1.70-2654/10 од 14.10.
2010.године («Службени гласник Републике
Српске», бр. 119/10),Скупштина Јавних
Предузећа општине Шамац на сједници
одржаној 11.02.2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈП ''ШАМАЦ-СТАН''
I
У складу са Уредбом Владе Републике
Српске број: 06.3.05/060.1.70.2654/10 од 14.10.
2010. године, извршити промјене у члану 5.
Статута ЈП:''Шамац-Стан'',а које се односе на
измјене
класификације
дјелатности
у
Републици Српској.
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II
Oва Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 10/11
Предсједавајући Скупштине
Датум, 11.02.2011.год. Крста Бајкановић,с.р.
Шамац
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На основу члана 4.став 2.Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске,
број 41/03), а у складу са чланом 52. став 1. Закона
о јавним предузећима (“Службени гласник
Републике Српске”, бр.75/04) и тачком 20. Статута
ЈП..'' Шамац – Стан '' Шамац, у циљу усклађивања
организовања,пословања и општих аката ЈП
“Шамац-стан” Шамац са одредбама Закона о
јавним предузећима, Скупштина јавних предузећа
општине Шамац на сједници одржаној 11.2.2011
године, донијела је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ПОПУНУ
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
I
Извршити избор чланова Надзорног одбора
ЈП.''Шамац-Стан'' Шамац,јавним оглашавањем
(конкурс) и важећим законским прописима.

II
Конкурс за избор чланова Надзорног одбора
ЈП.''Шам-Стан'' Шамац, објавити одмах.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику и дневном
листу Фокус.
Број: 11/11
Предсједавајући Скупштине
Датум,11.02.2011.
Крста Бајкановић,с.р.
Шамац
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЈП.''ШАМАЦ-СТАН''
Број:01-12/011
Дана, 11.02.2011.године
На основу члана 8.закона о Министарским,
Владиним и другим именовањима( Сл.гл.РС
41/03),члана 20.Статута предузећа и одлуке
Скупштине предузећа о расписивању конкурса за
избор чланова Надзорног одбора, Скупштина ЈП
“Шамац стан“ Шамац расписује:

КОНКУРС
за избор чланова Надзорног
одбора предузећа

За члана Надзорног одбора(бирају се три)
може бити изабрано лице које поред општих
законских услова испуњава и следеће посебне
услове:
1. Да су старији од 18. година.
2. Да се не доводе у везу са чланом IX.1.
Устава Б и Х.
3. Да имају стручну спрему која одговара
дјелатности предузећа.
4. Да имају моралне,организацијске и
пословне способности.
5. Да не постоје законске сметње за обављање
функције.
6. Да не постоје здравствене сметње за
обављање функције.
Уз пријаву је потребно доставити следеће
документе:
1. Овјерена фотокопија дипломе.
2. Увјерење о држављанству (не старије од 6
мјесеци).
3. Овјерена фотокопија личне карте.
4. Увјерење да се не води кривичан поступак
(не страије од 6 мјесеци).
5. Увјерње да није осуђиван за кривично дјело
на безусловну казну затвора од најмање 6
мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање послова тражених у
конкурсу.
6.
Увјерење
о
општој
здравственој
способности (само кандидат који буде изабран
мора да достви ово увјерење).
Са кандидатима који испуњавају услове
обавиће се улазни интервију.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања у дневним новинама Фокус
Бањалука и „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Непотупне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.
Пријаве се могу доставити лично или путем
поште на адресу
ЈП „Шамац-стан“ Шамац, ул.Николе Пашића
бб, 76230 Шамац (за Скупштину ).
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Саво Минић,дипл.правник,с.р.

57 АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
Након сравњивања са изворним текстом
утврђено је да се у Годишњем Плану
одржавања,заштите,реконструкције и изградње
локалних путева и улица у насељеним
мјестима на подручју општине Шамац за 2011.
годину("Службени гласник општине Шамац",
бр. 4/11) поткрала грешка,па на основу члана
106.став 3.Пословника Скупштине општине
Шамац
("Службени
гласник
општине
Шамац",бр.10/09,9/10
и
20/10),Секретар
Скупштине општине Шамац,даје
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ИСПРАВКУ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА,
ЗАШТИТЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
1. У Годишњем Плану одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева и
улица у насељеним мјестима на подручју општине
Шамац за 2011.годину ("Службени гласник
општине Шамац", бр.4/11), у Глави «III АСФАЛТИРАЊЕ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА»,
табела треба да гласи

ГОДИШЊИ ПЛАН

ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉЕНИМ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
 МЗ Гајеви, Гајићи –
општина Градачац
 Обудовац2- Пелагићево
 МЗ Г. Црквина, М -17 Сиљевац
 МЗ Г.Слатина, Којића
пут
 МЗ Г.Слатина, Којића
пут 2
 МЗ Босића пут
 Баткуша - Брвник
 Тишина-Турсиновац

Укупно за асфалтирање :

785.00 m1
1.780.00m1
421.00 m1
260.00 m1
260.00 m1
212.00 m1
700.00 m1
400.00 m1

4.818,00 m1

2. Ову Исправку објавити у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Секретар Скупштине општине
Митар Митровић,дипл.правник,с.р.
Број: 07-022-27/11
7.фебруар 2011. године
Шамац
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
31. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
32. Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади
33. Одлука о начину финансирања политичких странака и одборничких група из Буџета општине Шамац у
2011.години
34. Одлука о измјени постојећег стања Урбанистичког плана у дијелу плана парцелације на просторној
цјелини гдје се укрштају магистрални пут М 17, регионални пут Р 464 и улица Његошева
35. Одлука о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Шамац
36. Програм изградње и уређења простора за 2011.годину
37. Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине Шамац за 2011.
годину
38. Закључак о неусвајању Извјештаја о раду Одсјека Комуналне полиције у 2010.години са Програмом рада
за 2011.годину
39. Закључак о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе за 2010. годину
40. Закључак о усвајањуИзвјештајао радуопштинских инспекција у 2010.годиниса Програмом рада за2011.год.
41. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава буџета општине Шамац у 2010.години за потребе
остваривања циљева,рада или пројеката удружења грађана
42. Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“ на крају
Првог полугодишта за школску 20010/11.годину
43. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку новчаних средстава прикупљених по основу водних накнада у
2010.години са Програмом коришћења средстава од водних накнада у 2011. години
44. Закључак о усвајању Извјештаја о раду у 2010.години са Програмом рада за 2011.годину ЈП «Шамац-стан»
Шамац
45. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе у 2010.години са Програмом коришћења средстава у 2011. години
46. Закључак о прихватању Информације о наплати ренти,накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у 2010. години
47. Закључак о прихватању Информације о провођењу Акционог плана за борбу против наркоманије на
подручју општине Шамац у 2010.години
48. Закључак о прихватању пословне иницијативе предузећа БРЧКО ГАС д.о.о. Брчко за изградњу бензинске
станице са пратећим садржајима и објеката за технички преглед путничких моторних (лаких) возила на
земљишту означеном као к.ч. број 1390/3, 1390/1 и 1392/2 у К.О. Шамац
49. Одлука о преносу права коришћења на некретнинама у својини општине Шамац на КП „Водовод и
Канализација“ А.Д. Шамац
50. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за избор радника у Административну службу

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
51. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске административне службе Шамац
52. Рјешење о именовању Комисије за категоризацију објеката приватног смјештаја
53. Рјешење о именовању Комисије за имплементацију пројекта изградње фискултурне сале у средњој школи
„Никола Тесла“ у Шамцу

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЈП «ШАМАЦ-СТАН» ШАМАЦ
54. Одлука о измјенама и допунама Статута ЈП „ШАМАЦ-СТАН“ Шамац
55. Одлука о расписивању Конкурса за попуну чланова Надзорног одбора
56. Конкурс за избор чланова Надзорног одбора предузећа

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
57. Исправка Годишњег плана одржавања,заштите,реконструкције и изградње локалних путева и улица у
насељеним мјестима на подручју општине Шамац за 2011.годину
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