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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
4/05 и 9/07), а сходно одредбама Правилника о реализацији пројекта водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 6/11), Скупштина
општине Шамац, на тридесетпетој редовној сједници одржаној дана 28.02.2012.године, донијела је
О Д Л У К А
о приступању Пројекту водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској
Члан 1.
Скупштина општине Шамац сагласна је са приступањем Пројекту водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској, подношењем пројектног приједлога ''Изградња водоторња
(резервоара), реконструкција постојеће водоводне мреже и проширење мреже на приградска насеља:
Писари, Горња и Доња Црквина и Шкарић''.
Члан 2.
Циљ приступања пројекту из члана 1. ове одлуке је учешће општине Шамац у пројекту, кроз
одобравање пројектног приједлога ''Изградња водоторња (резервоара), реконструкција постојеће
водоводне мреже и проширење мреже на приградска насеља: Писари, Горња и Доња Црквина и
Шкарић'' и могућност реализације пројекта кориштењем повољних кредитних и донаторских средстава
међународних институција у сарадњи са Владом Републике Српске.
Члан 3.
За даље активности на реализаци пројекта задужује се Одјељење за привреду Административне службе
општине Шамац, KП ''Водовод и Канализација'' а.д. Шамац и општински пројектни имплементациони
тим (ПИТ), који ће бити именован од стране Начелника општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-25/2012
Датум, 28.02.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 2. став 1. и члана 7. Закона о комуналним таксама (''Службени гласник Републике
Српске'', број 4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
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општине Шамац'', број 4/05 и 9/07)), Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој редовној сједници
одржаној дана 28.02.2012.године, донијела је
О Д Л У К У
о комуналним таксама
Члан 1.
Овом одлуком утвђује се врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од плаћања комуналних
такса, као и друга питања у вези комуналних такса на подручју општине Шамац.
Члан 2.
Комуналне таксе утврђују се за коришћење права, предмета и услуга утврђених Тарифом комуналних
такса (у даљем тексту: Тарифа) која је саставни дио ове Одлуке, а у складу са одредбама Закона о
комуналним таксама.
Новчана средства наплаћена од комуналних такса приход су Буџета општине Шамац.
Члан 3.
На подручју општине Шамац прописују се комуналне таксе како слиједи:
1. комунална такса за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама,
2. комунална такса за коришћење простора на јавним површинама,
3. комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија,
4. комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним
скуповима,
5. комунална такса за истицање рекламе на јавним и другим површинама,
6. комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или
других објеката привременог карактера, забавне паркове, циркусе, забавне радње, спортске садржаје и
сл., и
7. комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и прикључних
возила на уређеним и обиљеженим мјестима.
Члан 4.
Таксени обвезник је физичко или правно лице које је корисник права, предмета и услуга за чије
коришћење је прописано плаћање таксе Тарифом из члана 2. ове одлуке.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 5.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Административне службе општине
Шамац појединачним рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне таксе утврђене Тарифом, осим
комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним
просторијама.
Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица
или предузетника на пословним просторијама, спроводи се у складу са чланом 12. Закона о комуналним
таксама.
Члан 6.
Ослобађања од плаћања комуналних такса врши се у складу са са чланом 8. Закона о комуналним
таксама.
Члан 7.
Поред ослобађања од плаћања комуналних такса прописаних чланом 8. Закона о комуналним таксама,
од плаћања комуналне таксе за истицање пословног имена правног лица или предузетника на
пословним просторијама, у години у којој је дјелатност регистрована и у којој је предузетник запослио
нове раднике, ослобађају се обвезници који:
1. први пут покрећу привредну или услужну дјелатност, уколико је обвезник предузетник,
2. запосли нове раднике, уколико је обвезник предузетник
3. обавља дефицитарне дјелатности.
Право на ослобађање у случајевима из тачке 1., 2. и 3. претходног става
остварује се подношењем захтјева Одјељењу за урбанизам и стамбено-комуналне послове прије истека
рока за пријављивање, односно плаћање таксене обавезе.
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Одјељење за урбанизам и стамбено-комуналне послове рјешење о ослобађању од плаћања комуналне
таксе из става 1. овог члана доставља Пореској управи РС.
Члан 8.
Наплату комуналне таксе за коришћење простора за паркирање аутомобила и њихових приколица на
мјестима која за то одреди општински орган надлежан за те послове врши правно лице којем ти
послови буду повјерени одлуком Скупштине општине Шамац
Дио средства у износу од 30% од укупно наплаћених средстава по основу пружања услуга паркирања
моторних и прикључних возила на простору терминала у функцији царинског прелаза Шамац, ЈП
''Слободна зона'' Шамац дужно је уплаћивати до 5-тог у мјесецу за претходни мјесец на јединствен
рачун трезора општине Шамац.
Као основица за обрачун дијела наплаћених средстава по основу услуга паркирања која се усмјеравају у
буџет општине Шамац утврђује се мјесечни нето износ наплаћених средстава (укупан износ наплаћене
накнаде за паркирање умањен за износ који се уплаћује Управи за индиректно опорезивање БиХ).
ЈП ''Слободна зона'' Шамац дужно је Одјељењу за финансије подносити мјесечни извјештај о наплати
накнаде за пружање паркинг услуга са табеларним приказом укупног износа наплаћене накнаде, износа
који је обрачунат и исплаћен УИО БиХ и износа обрачунатог и уплаћеног на рачун трезора Општине
Шамац.
Члан 9.
Надзор над спровођењем члана 3. тачка 1. ове одлуке врши Пореска управа РС, а инспекцијски надзор
над спровођењем члана 3. тачка 2. до 7. ове одлуке врши комунална полиција и тржишна инспекција
Административне службе општине Шамац.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама (''Службени
гласник општине Шамац'', број 2/10).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-022-27/12
Дана, 28.02.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.
За истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама, плаћа се
комунална такса у годишњем износу и то:
I Правна лица која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона о привредним
друштвима:
1. из области индустрије и грађевинарства
300 КМ
2. из области електро-индустрије и електро-дистрибуције
1.000 КМ
3. из области експлоатације камена, пијеска и шљунка
1.000 КМ
4. из области пољопривреде, лова и шумарства
200 КМ
5. из области рибарства
200 КМ
6. из области занатства и задруге
200 КМ
7. из области превоза путника и робе
250 КМ
8. из области телекомуникација и ПТТ
2.000 КМ
9. из области трговине
500 КМ
10. из области промета нафте и нафтних деривата
1.000 КМ
11. из области угоститељства
300 КМ
12. из области графичке и издавачке дјелатности
250 КМ
13. Банке и осигуравајуће организације и то:
а) основне банке, главне филијале и осигуравајуће организације
1.500 КМ
б) пословне јединице банака и осигуравајућих организација
1.000 КМ
(експозитуре, филијале), микрокредитне организације
ц) остале јединице банака и осигуравајућих организација
(истурени шалтери и сл.)
800 КМ
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14. из области пројектовања
15. из области информисања
16. из области резане грађе – пилане
17. из области игара на срећу
18. из области шпедитерских услуга
19. привредна друштва осталих непоменутих дјелатности
II Пословне јединице Привредних друштава
1. из области индустрије и грађевинарства
2. из области електро-индустрије и електро-дистрибуције
3. из области експлоатације камена, пијеска и шљунка
4. из области пољопривреде, лова и шумарства
5. из области рибарства
6. из области занатства и задруге
7. из области превоза путника и робе
8. из области телекомуникација и ПТТ
9. из области трговине
10. из области промета нафте и нафтних деривата
11. из области угоститељства
12. из области графичке и издавачке дјелатности
13. из области пројектовања
15. из области информисања
16. из области резане грађе – пилане
17. из области игара на срећу
18. из области шпедитерских услуга
19. осталих непоменутих дјелатности
III Здравствена установа чији је оснивачи физичко лице

IV Дјелатности које се обављају у складу са Законом о занатскопредузетничкој дјелатности (предузетници)
а) Угоститељска дјелатност
1. ноћни барови
2. барови, диско-барови
3. дискотеке (диско клубови)
4. хотели, мотели
5. ресторани
6. апартмани, преноћишта, пансиони и сл.
7. кафе, кафе бар, снек барови и сл.
8. покретни угоститељски објекти
9. ћевабџинице, бурегџинице, објекти брзе хране, сластичарне,
и остали непоменути угоститељски објекти
б) Трговинска дјелатност
1. робне куће, тржни центри
2. самопослуге
- мини маркет површине од 50 – 100 м2
- супер маркет површине од 100 – 500 м2
- макси маркет површине од 500 – 1500 м2
- хипо маткет површине преко 1500 м2
3. драгстор
4. продавнице и бутици
5. киосци
ц) Остале дјелатности
1. занатска дјелатност у области грађевинарства
(зидари, тесари, лимари, бравари, паркетари, молери,

250 КМ
300 КМ
300 КМ
1.500 КМ
300 КМ
300 КМ

150 КМ
500 КМ
500 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ
125 КМ
1.000 КМ
250 КМ
500 КМ
200 КМ
100 КМ
100 КМ
150 КМ
150 КМ
800 КМ
150 КМ
150 КМ
300 КМ

400 КМ
200 КМ
100 КМ
200 КМ
100 КМ
200 КМ
70 КМ
150 КМ
70 КМ

600 КМ
100 КМ
200 КМ
300 КМ
400 КМ
300 КМ
100 КМ
50 КМ
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водоинсталатери, електроинсталатери и сл.)
2. аутомеханичари, аутолимари, електромеханичари,
столари
3. каменоресци
4. израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике,
текстилних предмета
5. златарска дјелатност
6. производња безалкохолних пића
7. пржионице кафе
8. фризерска дјелатност
9. козметичари
10. агенције за промет некретнина
11. посредничке, правне и књиговодствене услуге
12. адвокатске канцеларије
13. нотари
14. ауто-школе
15. штампарије
16. превозници лица и ствари (аутопревозници,
такси, аутобуски превоз)
17. аутопраоне
18. производња тјестенине
19. рибарнице
20. пекарске радње и меснице
21. обућари и сајџије
22. продаја робе на покретним штандовима (пијаца)
23. остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује
према вођењу књига
24. остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује
у годишњм паушалном износу

70 КМ
70 КМ
150 КМ
50 КМ
100 КМ
70 КМ
100 КМ
50 КМ
100 КМ
100 КМ
100 КМ
150 КМ
200 КМ
100 КМ
70 КМ
70 КМ
70 КМ
70 КМ
70 КМ
70 КМ
50 КМ
30 КМ
70 КМ
50 КМ

д) За сваки издвојени простор у којем предузетник обавља регистровану дјелатност, плаћа се
комунална такса у износу од
50 КМ.
Напомена:
1. Пословним именом, у смислу Закона о комуналним таксама, сматра се сваки истакнути назив
или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност.
2. Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса се
плаћа само за једно пословно име.
3. Обвезник комуналне таксе за истицање пословног имена дужан је пријавити таксену обавезу
најкасније до 31. марта текуће године, а уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће године.
4. Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се плаћа комунална такса по овом
тарифном броју, дужан је у року од 15 дана од дана почетка обављања дјелатности пријавити таксену
обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године и уплатити утврђени износ таксе
најкасније до краја године.
5. Обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу до 30. јуна текуће
године, има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја
календарске године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
Тарифни број 2.
За коришћење простора на јавним површинама плаћа се комунална такса по м2, мјесечно за одобрени
период и то:
1. постављање љетних башти (столова и столица), љетних стаклених башти и тенди:
а) у ул. Мајке Јевросиме и ул. Краља Александра I Карађорђевића
4 КМ
б) свим осталим улицама у насељеном мјесту Шамац
3 КМ
2. постављање расхладних витрина за продају творнички пакованог сладоледа, постављање
покетних столова, сталака, и импровизованих објеката
за продају разгледница, сувенира, наочала, цвијећа, лутрије, књига, те
прехрамбених производа који се припремају на лицу мјеста (кокице,
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кукуруз, кестен) – за једно продајно мјесто
3. за постављање изложбених мјеста испред пословног објекта и
простора – за једно изложено мјесто
4. за постављање покретних бифеа, грилова и сл.
– за једно продајно мјесто дневно
5. за постављање рекламних табли – паноа, рекламних стубова,
билборда и јарбола на јавној површини – по 1 м2
6. за постављање гаража и шупа за огрев – по 1 м2
7. за постављање киоска – по 1 м2

30 КМ
10 КМ
20 КМ
5 КМ
0,50 КМ
5 КМ

Напомена
1. Општинксу комуналну таксу утврђује општински орган надлежан за издавање одобрења за
кориштење јавне површине, а иста се утврђује сразмјерно времену коришћења јавне површине.
2. Општинска комунална такса за кориштење јавне површине плаћа се мјесечно унапријед за сваки
мјесец за који је дато одобрење за коришћење, а сваки започети мјесец коришћења рачуна се као цијели
мјесец.
3. Таксени обвезник дужан је надлежном органу доставити доказ о извршеној уплати општинске
комуналне таксе прије почетка коришћења јавне површине за мјесец у којем му је дато одобрење, а за
сваки наредни мјесец коришћења до 5 – тог у мјесецу.
Тарифни број 3.
1. За коришћење простора на јавним површинама за одлагање и држање грађевинског и другог
материјала плаћа се комунална такса по 1 м2 дневно
у износу од
1 КМ.
2. За прекопавање јавне површине (улице) плаћа се комунална такса
по дужном метру дневно
20 КМ.
3. За прекопавање зелене јавне површине плаћа се комунална такса
по дужном метру дневно
10 KM
Напомена
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја утврђује општински орган надлежан за издавање
одобрења за кориштење јавне површине, а плаћа се прије почетка извођења грађевинских
радова, односно прије извршеног одлагања грађевинског и другог материјала на јавну
површину, односно прије отпочињања прекопавања јавне површине.
2. Обвезник је правно или физичко лице које тражи коришћење простора на јавним
површинама за одлагање грађевинског и другог материјала, односно прекопавање јавних
површина.
3. Обавези плаћања комуналне таксе из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не подлијежу правна
лица која прекоп јавне површине врше по захтјеву Административне службе у сврху
интервентних радњи на отклањању кварова на дијеловима инфраструктурних водова којим
управљају јавна предузећа
Тарифни број 4.
За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија плаћа
се комунална такса годишње по једној витрини у износу од
20 КМ.
Напомена
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове, на основу записника о утврђеном
чињеничном стању на лицу мјеста сачињеном од стране Комуналне полиције, а иста се
плаћа унапријед за читаву годину.
2. Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја је правно или физичко лице које користи
витрину ради излагања робе ван пословних просторија.
Тарифни број 5.
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, плаћа се
комунална такса по дневном наступу и то:
а) у угоститељским објектима до 150 м2
15 КМ
б) у угоститељским објектима преко 150 м2
20 КМ
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ц) масовним скуповима

30 КМ

Напомена
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове и иста се плаћа унапријед сразмјерно
времену приређивања музичког програма (броју даневних наступа) , а обвезник (приређивач
музичког програма) је дужан пријавити приређивање музичког програма унапријед
Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Тарифни број 6.
1. За истицање рекламе на јавним и другим површинама плаћа се комунална такса у годишњем износу и
то:
а) реклама величине до 2 м2
једнострано
100 КМ
двострано
200 КМ
б) реклама величине од 2м2 до 4 м2

ц) преко 4 м2 (билборд)

једнострано
двострано

300 КМ
400 КМ

једнострано
двострано

750 КМ
1.500 КМ

д) стуб и јарбол

100 КМ

2. За постављање трнспарента плаћа се комунална такса по
транспаренту дневно

10 КМ

Напомена
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
2. Таксени обвезник комуналну таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа унапријед за
читаву годину, а из тачке 2., приликом издавања одобрења за постављање транспарента и то
унапријед за одобрени период.
Тарифни број 7.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката
привременогкарактера, забавне паркове, циркусе, забавне радње, спортске садржаје и сл. плаћа
се комунална такса по 1 м2 дневно у износу од
0,30 КМ.
Напомена
1. Општинксу комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за
просторно уређење и стамбено-комуналне послова, сразмјерно времену коришћења јавне површине и
иста се плаћа унапријед.
2. Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја је правно или физичко лице коме је дато одобрење
за кориштење слободне површине у предвиђене сврхе.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.
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На основу члана 22. Закона о комуналним дјелатностима(“Службени гласник Републике Српске”,број
124/11),члана 30.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник Републике Српске”,број 101/04,
42/05 и 118/05), a у складу са чл. 35. и 60. Статута општине Шамац (“Службени гласник општине
Шамац ”,број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој редовној сједници одржаној
28.02.2012. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОЈ НАКНАДИ

Страна 8 - Понедељак, 5. март 2012. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обавеза плаћања комуналне накнаде за коришћење објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње и прописују основи и мјерила на основу којих се одређује висина
комуналне накнаде и коришћење средстава остварених од комуналне накнаде на подручју општине
Шамац.
Члан 2.
Обвезници комуналне накнаде су власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци
станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка и правна лица
која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошење.
Под другим простором у смислу ове Одлуке, сматра се гаражни простор, помоћни простор,
дворишни објекти и сл.
Обвезници комуналне накнаде су дужни да плаћају комуналну накнаду без обзира да ли користе или
не користе стамбени, пословни или други простор.
Сваки обвезник је дужан да прије почетка коришћења простора из претходног става поднесе пријаву
надлежном општинском органу управе за утврђивање висине комуналне накнаде у року од 30 дана
од дана почетка кориштења простора.
Члан 3.
Обавеза плаћања комуналне накнаде настаје од првог дана наредног мјесеца након почетка коришћења
простора за који се плаћа ова накнада.
Члан 4.
Основ за плаћање комуналне накнаде је јединица изграђене корисне површине(м)за стамбени,пословни
и други простор.
Мјерила за плаћање комуналне накнаде су:
- степен опремљености насеља комуналним објектима и уређајима заједничке комуналне
потрошње;
- планирани обим и квалитет услуга и одржавања комуналних објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње.
Члан 5.
Висина комуналне накнаде утврђује се према јединици изграђене корисне површине (м2) стамбеног,
пословног и другог простора у зависности од зоне у којој се објекат налази и степена опремљености
насеља комуналним објектима и за један мјесец износи:
За стамбене објекте који се налазе у:
III ЗОНИ ............................................... 0,016 КМ/м2
IV ЗОНИ............................................... 0,014 КМ/м2
V ЗОНИ...........................................0,012 КМ/м2
VI ЗОНИ.......................................... 0,010 КМ/м2
За пословне објекте који се налазе у :
III ЗОНИ ............................................... 0,13 КМ/м2
IV ЗОНИ............................................... 0,11 КМ/м2
V ЗОНИ........................................... 0,10 КМ/м2
VI ЗОНИ......................................... .0,08 КМ/м2
Члан 6.
Висина комуналне накнаде за други простор из члана 2. став 2. ове одлуке плаћа се у висини од 50%
од накнаде у одговарајућој зони предвиђене за плаћање накнаде за стамбене објекте.
Члан 7.
Висину комуналне накнаде појединачним рјешењем утврђује Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Комунална накнада се утврђује у мјесечном износу, а плаћа се квартално за правна лица најкасније до
краја мјесеца за текући квартал, а полугодишње за физичка лица најкасније до краја мјесеца у коме
истиче полугодиште.
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Члан 8.
Средства прикупљена по основу комуналне накнаде приход су Буџета општине Шамац.
Средства из става 1. овог члана користе се за финансирање дјелатности заједничке комуналне
потрошње према Програму одржавања и модернизације комуналних објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње.
Члан 9.
Програм одржавања и модернизације комуналних објеката и уређаја заједничке
комуналне
потрошње доноси Скупштина општине Шамац.
Програм треба да садржи и обим и квалитет одржавања,обнављања и модернизације комуналних
објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње и комуналних услуга, као и висину потребних
средстава и распоред средстава за поједине намјене.
Члан 10.
Од обавезе плаћања комуналне накнаде ослобођени су објекти социјалне и дјечије заштите, објекти
који се користе за рад државних органа и органа локалне самоуправе, послове одбране, за хуманитарне
сврхе, те објекти дома здравља и болнице, објекти основног, средњег и високог образовања, науке,
културе, спорта, противпожарне заштие и објекти вјерских заједница гдје се обављају вјерски обреди.
Члан 11.
Границе зона из члана 5. ове одлуке идентичне су границама зона утврђеним одредбама Одлуке о
грађевинском земљишту
Члан 12.
Спровођење као и надзор над спровођењем ове Одлуке обезбјеђује и врши општински
орган
управе-Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналној накнади (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/10 и 5/11).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-022-28/2012
Дана, 28.02.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маринковић Предраг, др.вет.мед.
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На основу члана 324. став 3. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08 и 58/09), члана 5. став 1. тачка б) Закона о утврђивању и преносу права располагања имовином
на јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 70/06), члана 107.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05),
сагласно одредбама члана 35., 79. и 80. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац на тридесетпетој редовној сједници, одржаној дана 28.
фебруара 2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама
Члан 1.
У Одлуци о мјесним заједницама („Службени гласник општине Шамац“, број 2/09) у члану 7. иза става
1. додаје се нови став 2. који гласи:
„ Непокретности у друштвеној, односно државној својини које су у јавним евиденцијама са правом
управљања, коришћења, располагања или посједа уписане на име мјесних заједница, правних лица,
удружења, бивших друштвено-политичких организација и других субјеката чији титулар је непознат,
нити постоји правни сљедник истих, а које нису постале својина другог правног лица, у јавним
евиденцијама које води Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука,
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Подручна јединица у Шамцу, на основу ове одлуке укњижиће се као својина односно посјед Општине
Шамац“.
Члан 2.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Досадашњи став 3. постаје став 4. у којем се ријеч: „става 2.“ замјењује ријечју: „става 3.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-29/2012
Дана, 28.02.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', број
112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени гласник општине Шамац'', број 2/07 и
7/07), члана 3. Правилника о поступку јавног надметања за продају грађевинског земљишта у државној
својини (''Службени гласник Републике Српске'', број 14/07), члана 3. Правилника о поступку продаје
непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини (''Службени
гласник Републике Српске'', број 14/07) и члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'',, број 4/05 и 9/07) Скупштина општине шамац на тридесетпетој редовној сједници,
одржаној дана 28.фебруара 2012.године, донијела је
О Д Л У К У
о продаји неизграђеног градског грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Продаје се неизграђено градско грађевинско земљиште у државној својини (у даљем тексту:
грађевинско земљиште) и то:
1. грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1076/7 у површини од 875 м2, уписано у П.Л.
број 1528 КО Шамац, што у нарави и по старом премјеру одговара к.ч. број 359/8 и к.ч. број
359/31 уписане у З.К. уложак број 925 К.О. Шамац, по почетној цијени од 31,00 КМ/m² и
2. грађевинско земљиште означено као к.ч. број 1203/17 у површини од 494 м2 по култури
њива 3 класе, уписане у П.Л. број 245 К.О. Шамац на локалитету Корпара – Шамац, што у
нарави и по старом премјеру одговара к.ч. број 225/18 уписане у З.К. уложак број 281 К.О.
Шамац, по почетној цијени од 15,50 КМ/m²
Члан 2.
Продаја из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем
тексту: лицитација).
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног градског градског грађевинског земљишта, а
у складу са одредбама Правилника о поступку јавног надметања за продају градског грађевинског
земљишта у државној својини и Одлуке о грађевинском земљишту.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилника о поступку
продаје непосредном погодбом неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

Страна 11 - Понедељак, 5. март 2012. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
Број: 07-022-30/2012
Дана, 28.02.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

17
На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске, број 124/08 и
58/09), члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином
Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 2/11), сагласно одредбама члана
35. и 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и 9/07), Скупштина
општине Шамац на тридесетпетој редовној сједници, одржаној дана 28. фебруара 2012. године,
донијела је
О Д Л У К У
о преносу права власништва на непокретности
Члан 1.
На непокретности у власништву Општине Шамац са дијелом 1/1 по старом премјеру означеној као к.ч.
број 252/14 површине 105 м2, уписаној у ЗК-и уложак број 320 КО Шамац, којој у нарави по новом
катастарском операту одговара парцела означена као к.ч. број 1243/14 уписана у ПЛ број 245 КО
Шамац, преноси се право власништва у корист ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука са дијелом
1/1 без накнаде.
Члан 2.
Право власништва на непокретности из члана 1. ове одлуке правном лицу наведеним у истом члану
чији је оснивач Република Српска преноси се ради изградње комуналне инфраструктуре-раскснице
кружног тока на подручју општине Шамац.
Члан 3.
На основу ове одлуке Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, ПЈ
Шамац, у земљишнокњижној и катастарској евиденцији извршиће укњижбу права власништва и права
посједа на непокретностима из члана 1. ове одлуке на име ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука са
дијелом 1/1.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-31/2012
Шамац, 28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 30.алинеја друга и једанаеста Закона о локалној самоуправи(«Службени гласник
Републике Српске», број 101/04,42/05 и 118/05)и члана 35. Статута општине Шамац («Службени
гласник општине Шамац», број 4/05 и 9/07), а у складу са члана 15.тачка 6. и чл. 16. и 17. Одлуке о
условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.16/10),Скупштина општине Шамац,на тридесетпетој редовној сједници
одржаној 28.02. 2012. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија на коришћење
Члан 1.
„TZ Porsch“-у д.о.о. Тузла,улица Павла Горањина 111, ЈИБ: 420999276302, додјељују се на коришћење,
без накнаде,пословне просторије у Црквини и то просторије бившег сеоског дома, површине од 200
m2,изграђене на парцели означеној као к.ч. број 32/2, у нарави зграда звана "задружни дом, двориште"
уписана у ЗК уложак број 566 КО Хасић, којој по новом премјеру одговара парцела означена као к.ч.
број 103, у нарави "кућа и зграда"уписана у ПЛ број 674 КО Црквина, на период од четири године,под
следећим условима:
- сврха: обављање дјелатности уписане у судски регистар-производња текстилне галантерије односно
ХТЗ опреме.
- период трајања коришћења: четири(4) године
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- "TZ Porsch" д.о.о. Тузла, има обавезу извршити потребне радове у смислу улагања у санацију
просторија, које су предмет ове одлуке и привођења истих крајњој намјени, уз напомену да се под
привођењен просторија крајњој намјени подразумјева довођење истих у стање потребно за несметан
рад производног погона за производњу текстилне галантерије, односно ХТЗ опреме. Закупац се такође
обавезује , да након покретања производње у производном погону, запосли 20 радника са подручја
општине Шамац, и то одмах након покретања производње у истом, као и да ће , додијељеним
просторијама и припадајућом инфраструктуром управљати као добар привредник, вршити текуће
одржавање додијељених просторија, плаћати утрошак електричне енергије, воде,канализације и све
комуналне и друге дажбине које произилазе из закона и других подзаконских прописа и прописа
општине Шамац.
Члан 2.
Детаљан попис имовине која се даје на коришћење и управљање, биће утврђен записником о
примопредаји приликом закључења уговора о коришћењу и увођења у посјед.
Примопредају објекта-пословних просторија који се дају на коришћење у складу са овом Одлуком,
извршиће комисија, коју ће именовати начелник општине.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Шамац да, са " TZ Porsch" д.о.о. Тузла, закључи уговор, којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима,као и услови и начин коришћења пословних
просторија из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
општине Шамац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-32/2012
Шамац, 28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници, одржаној 28.02. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине Општине
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на тридесетпетој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац, одржаној 28.02.2012. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-24/2012
Дана,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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
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гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој
редовној сједници одржаној 28. фебруара 2012.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању главног пројекта Изградња водоторња (резервоара), реконструкција
постојеће водоводне мреже и проширење мреже на приградска насеља: Писари, Доња и
Горња Црквина и Шкарић
I
Прихвата се главни пројекат Изградња водоторња (резервоара), реконструкција постојеће водоводне
мреже и проширeње мреже на приградска насеља: Писари, Доња и Горња Црквина и Шкарић, израђен
од стране „CONUS INŽENJERING“ d.o.o. Предузеће за пројектовање, надзор и консалтинг
хидротехничких и објеката високоградње Прњавор, који је одборницима Скупштине Општине
електронски презентован.
II
Пројекат из тачке I. у електронској верзији, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-26/2012
Датум, 28.02.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници одржаној 28.02.. 2012.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње
на подручју општине Шамац у 2012. години
I
Усваја се Програм обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју општине
Шамац у 2012. години.
II
Програм 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: 07-022-33/2012
Шамац,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници одржаној 28.02.. 2012.године донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекција у 2011. години
са Планом рада за 2012. годину
I
Усваја се Извјештај о раду општинских инспекција у 2011. години са Планом рада за 2012. годину
II
Извјештај са Планом 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: 07-022-34/2012
Шамац,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници одржаној 28.02. 2012.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Комуналне полиције у 2011. години
са Планом рада за 2012. годину
I
Усваја се Извјештај о раду Комуналне полиције у 2011. години са Планом рада за 2012. годину.
II
Извјештај са Планом 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: 07-022-35/2012
Шамац,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници, одржаној 28.02. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о наплати локалних прихода
општине Шамац у 2011. години
I
Прихвата се Информација о наплати локалних прихода општине Шамац у 2011. години.
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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: 07-022-36/2012
Дана,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници, одржаној 28.02. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и функционисању система
ЦЗ општине Шамац
I
Прихвата се Информација о раду и функционисању система ЦЗ општине Шамац.
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: 07-022-37/2012
Дана,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

26
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 тридесетпетој
редовној сједници, одржаној 28.02. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку новчаних средстава прикупљених по основу
водних накнада у 2011. години са Планом коришћења средстава
од водних накнада у 2012. години
I
Усваја се Извјештај о утрошку новчаних средстава прикупљених по основу водних накнада у 2011.
години са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2012. 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“.
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Број: 07-022-38/2012
Дана,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници, одржаној 28.02. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја o реализацији и утрошку средстава Буџета општине Шамац у области
спорта у 2011. години
I
Усваја се Извјештај о реализацији и утрошку средстава Буџета општине Шамац у области спорта 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: 07-022-39/2012
Дана,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници, одржаној 28.02. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја o реализацији Плана одржавања, реконструкције и изградње локалних
путева и улица на подручју општине Шамац у 2011. години
I
Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о реализацији плана одржавања, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2011. години.
II
Скупштина општине Шамац тражи да се сви будући инфраструктурни пројекти који се реализују преко
Министарства за избјегла и расељена лица Републике Српске, Министарства за људска права и
избјеглице Босне и Херцеговине и Федералног министарства расељаних особа и избјеглица, обавезно
имплементирају у сарадњи са Општином Шамац будући да се ради о пројектима од локалног интереса.
III
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
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Број: 07-022-40/2012
Дана,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 тридесетпетој
редовној сједници одржаној 28.02. 2012.године, разматрајући Иницијативу Мјесне заједнице Доњи и
Горњи Хасић за подизање спомен обиљежја и Иницијативу Удружења логораша Босански Шамац за
подизање споменика, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Шамац, у вези са поднесеном Иницијативом за подизање спомен обиљежја од
стране Мјесне заједнице Доњи и Горњи Хасић и Иницијативом за подизање споменика поднесеном од
стране Удружења логораша Босански Шамац даје препоруку Начелнику општине да исте поново упути
општинској Комисији за подизање споменика од посебног значаја за општину Шамац, која ће у
поновном поступку преиспитати постојање јединственог прописа на нивоу Босне и Херцеговине којим
је регулисано питање обиљежавања свих мјеста страдања, постојање реципроцитетног обиљежавања
мјеста страдања на нивоу Босне и Херцеговине, постојање прописаних правила за изградњу спомен
обиљежја мјеста страдања, као и постојање заједничког става о стварном карактеру протеклог рата у
Босни и Херцеговини и да ли је Шамац имао регистрован логор.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-41/2012
Шамац,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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 9/0), Скупштина општине Шамац, на тридесетпетој редовној сједници
одржаној 28.02. 2012.године, разматрајући Информацију о судским поступцима по тужбама Митровић
Митра, Андрић Петра и Павловић Душана, против аката о разрјешењу које је донијела Скупштина
општине Шамац, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Шамац након што је упозната са пресудом Окружног суда у Добоју број 13 0 U
001569 11 U од 29.11.2011. године, и даље изражава неповјерење Павловић Душану из Обудовца за
обављање послова и радних задатака на мјесту Начелника Одјељења за финансије, које је према раније
израженом ставу овог органа исти непримјерено извршавао, због чега задужује Начелника Општине да
истом укине сва овлаштења Начелника Одјељења за финансије и да у наредном периоду, у складу са
својим законским овлашћењима, обавља послове и врши овлашћења начелника Одјељења за финансије
Административне службе општине Шамац.
2. У случају непоступања Начелника Општине по овом закључку, Скупштина Општине ће, у складу са
својим надлежностима и овлашћењима ускратити повјерење Начелнику Општине.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац.
Број: 07-022-42/2012
Шамац,28.02.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 35. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“,број 4/05 и 9/07) и члана 5. Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање старјешине Професионалне ватрогасне јединице Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 1/12), Скупштина општине Шамац на тридесетпетој редовној сједници, одржаној дана
28.02.2012. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка за избор старјешине Професионалне
ватрогасне јединице Шамац
1. У Комисију за провођење поступка за избор старјешине Професионалне ватрогасне јединице
Шамац, именују се:
- Чупељић Раденко, предсједник
- Ћосић Ђуро, члан
- Николић Милан, члан
- Нишић Данислав, члан
- Скендеровић Душан, члан
2. Надлежност Комисије из тачке 1. одређена је одредбама члана 10., 11. и 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-5/2012
Дана, 28.02.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

32
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05), сагалсно одредбама чл. 48. и 61. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 7/09), Начелник општине Шамац, доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
I
Ставља се ван снаге Рјешење Начелника општине број 01-111-22/2011 од 03.05.2011. године
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/11) о именовању Гаврић Славице за вршиоца
дужности Начелника одјељења за финансије Административне службе општине Шамац.
II
Рјешење из тачке I ставља се ван снаге од 13.02.2012. године.
III
Ово рјешење биће објављено у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-111-4/12
Шамац, 13.02.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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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
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гласник Републике Српске „број 4/05 и 9/07), те одредбама акта Удружења „Локална акциона група
регије Добој“ број 05-08-02/12 од 15.02.2012. године, начелник Општине Шамац
доноси
ОДЛУКУ
о именовању члана међуопштинског одбора
I
Ђуро Ћосић, начелник Одјељења за урбанизам и стамбено-комуналне послове Административне
службе Општине Шамац именује се за члана међуопштинског одбора у пројекту Изградње регионалне
санитарне депоније у Добоју и задужује за сарадњу испред општине Шамац у реализацији наведеног
пројекта .
II
Ова oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику“ општине Шамац.
Број: 01-022-21/12
Шамац, 20.02.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
12. ОДЛУКА о приступању Пројекту водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици
Српској
13. ОДЛУКА о комуналним таксама
14. ОДЛУКА о комуналној накнади
15. ОДЛУКА о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама
16. ОДЛУКА о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини
17. ОДЛУКА о преносу права власништва на непокретности
18. ОДЛУКА о додјели пословних просторија на коришћење
19. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије
сједнице Скупштине Општине
20. ЗАКЉУЧАК о прихватању главног пројекта Изградња водоторња (резервоара),
реконструкција постојеће водоводне мреже и проширење мреже на приградска насеља:
Писари, Доња и Горња Црквина и Шкарић
21. ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње на подручју општине Шамац у 2012. години
22. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекција у 2011. години са Планом
рада за 2012. годину
23. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Комуналне полиције у 2011. години са Планом
рада за 2012. годину
24. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о наплати локалних прихода општине Шамац у
2011. години
25. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду и функционисању система ЦЗ општине
Шамац
26. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о утрошку новчаних средстава прикупљених по основу
водних накнада у 2011. години са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2012.
години
27. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја o реализацији и утрошку средстава Буџета општине
Шамац у области спорта у 2011. години
28. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја o реализацији Плана одржавања, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на подручју општине Шамац у 2011. години
29. ЗАКЉУЧАК
30. ЗАКЉУЧАК

АКТИ НАЧЕЛНИКА
32. Рјешење
33. ОДЛУКA о именовању члана међуопштинског одбора
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