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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту(„Службени гласник Републике Српске“, број:
112/06),члана 9. Одлуке о грађевинском земљушту(Службени гласник општине Шамац“, број: 2/07 и
7/07), члана 4. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе( „ Службени гласник Републике Српске, број: 20/12)
и члана 35. и 60. Статута општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац, број: 4/05 и 9/07),
Скупштина општине на тридесетседмој редовној сједници, одржаној дана 27. 04. 2012. године,
донијела је
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној својини
Члан 1.
Ставља се у промет неигзрађено градско грађевинско земљиште у државној својини
( у даљем тексту: грађевинско земљиште ) и то:
1. Грађевинско земљиште означено као к. ч. број: 1162/4 у површини од 8405 м2 , уписано у П.Л.
број: 1661/4 КО Шамац, што у нарави и по старом премјеру одговара к.ч. 89/5 уписано у З.К.
уложак број: 403 К.О. Шамац.
Члан 2.
Стављање у промет градског грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке и извршити ће се
усменим јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе, а ради изградње објеката за обављање привредне дјелатности.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног градског грађевинског земљишта, а у складу
са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе коју ће именовати Начелник Општине.
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
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске закључити ће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац Уговор ће потписати Начелник Општине Шамац.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022-83/2012
Дана, 27.04.2012. 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 чланом 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
тридесетседмој редовној сједници, одржаној 27.04. 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 тридесетседмој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац, одржаној 27.04.2012. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-82/2012
Дана, 27.04.2012.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 9707), чланом 92. став 1. Пословника Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', бр. 10/09, 9/10 и 20/10), а након разматрања Извјештаја о раду у
2011. години ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац, Скупштина општине Шамац, на тридесетседмој
редовној сједници, одржаној дана 27.04.2012. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о враћању на дораду Извјештаја о раду у 2011. години
ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
I
Скупштина општине Шамац враћа на дораду тачку 3. Дневног реда 37. сједнице Извјештај о раду у
2011. години ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац у смислу комплетирања финансијских показатеља
стања са 31.12.2011. године.
II
Задужује се директор ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац да дорађен текст Извјештаја о раду у 2011.
години достави за наредну сједницу Скупштине општине Шамац.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022- 84/12
Дана, 27.04.2012.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 чланом 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
тридесетседмој редовној сједници, одржаној 27.04. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усваjaњу Извјештаја о раду и пословању у 2011. години и Плана рада и пословања за 2012.
годину ЈЗУ Дом здравља Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду и пословању у 2011. години и План рада и пословања у 2012. години ЈЗУ
Дом здравља Шамац.
II
Извјештај и План из тачке I, у прилогу, чине саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-85/2012
Дана, 27.04.2012. 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 9707), чланом 92. став 1. Пословника Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', бр. 10/09, 9/10 и 20/10), а након разматрања Извјештаја о раду у
2011. години са Програмом рада за 2012. годину ЈП ''Шамац Стан'' Шамац, Скупштина општине
Шамац, на тридесетседмој редовној сједници, одржаној дана 27.04.2012. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о враћању на дораду Извјештаја о раду у 2011. години са
Програмом рада за 2012. годину ЈП ''Шамац Стан'' Шамац
I
Скупштина општине Шамац враћа на дораду тачку 5. Дневног реда 37. сједнице Извјештај о раду у
2011. години са Програмом рада за 2012. годину ЈП ''Шамац Стан'' Шамац у смислу комплетирања
финансијских показатеља стања 01.01.2011. – 31.12.2011. године.
II
Задужује се директор ЈП ''Шамац Стан'' Шамац да дорађен текст Извјештаја о раду у 2011. години са
Програмом рада за 2012. годину достави за наредну сједницу Скупштине општине Шамац.
III
Овај Закњучак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022- 86 /12
Дана, 27.04.2012.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 чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
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Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
тридесетседмој редовној сједници, одржаној 27.04. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усваjaњу Извјештаја о раду у 2011. години и Програма рада за 2012.годину
ЈУ Туристичка организација „Шамац“ Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду у 2011. години и Програм рада за 2012. годину ЈУ Туристичка организација
„Шамац“ Шамац.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-87/2012
Дана, 27.04.2012.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 чланом 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
тридесетседмој редовној сједници, одржаној 27.04. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усваjaњу Извјештаја о раду у 2011. години и Програма рада за 2012.годину
Јавног предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду у 2011. години и Програм рада за 2012. годину Јавног предузећа за
управљање зоном „Слободна зона“ Шамац.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-88/2012
Дана, 27.04.2012.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 чланом 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
тридесетседмој редовној сједници, одржаној 27.04. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усваjaњу Извјештаја о раду у 2011. години и Програма рада за 2012.годину
ЈУ Центар за социјални рад Шамац
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I
Усваја се Извјештај о раду у 2011. години и Програм рада за 2012. годину ЈУ Центар за социјални рад
Шамац.
II
Извјештај и Програм из тачке I., у прилогу, чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-89/2012
Дана, 27.04.2012.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. став 1. алинеја 2. 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
(„Слжбени гласник општине Шамац“, број 4/05 и 9/07) и у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о
празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Начелник општине
Шамац, доноси
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗА ВРИЈЕМЕ РЕПУБЛИЧКИХ ПРАЗНИКА
ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Да у дане републичких празника, а републички празници у Републици Српској су: Нова година (1. и 2.
јануар), Дан Републике (9. јануар), Међународни празник рада (1. и 2. мај), Дан побједе над фашизмом
(9. мај) и дан успоставлљања општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (21. новембар),
ради задовољења неопходних потреба грађана, могу радити продавнице са прехрамбеном робом у
редовном радном времену.
Члан 2.
Комуналне сервисне службе, сервисне службе водовода и канализације и електродистрибуције,
јединице ватрогасне службе и службе у области здравства у дане републичких празника, наведених у
члану 1. ове Одлуке, ће имати имати дежурства, а здравствене апотеке, ветеринарске амбуланте,
продавнице погребне опреме, радње које обављају вулканизерске дјелатности и пекаре (производња
хљеба, пецива, свјежих тјестенина, колача и продаја истих), као и пословни објекти којима је другим
законским прописима изричито дозвољено, могу да раде у дане републичких празника који су наведени
у члану 1. ове Одлуке. (Сви угоститељски објекти у дане новогодишњих и божићних празника могу
радити неограничено).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-1/2012
Шамац, 04.01.2012. 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 ), одредаба члана 1. Закључка Скупштине Општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“ број 2/12) ,сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац ( „Службени
гласник Републике Српске „број: 4/05 и 9/07) начелник општине Шамац, д о н о с и:
ОДЛУКУ
I
Упућује се на поновни поступак Иницијатива за подизање споменика Удружења логораша Босански
Шамац и Иницијатива за подизање спомен обиљежја од стране мјесне заједнице Доњи и Горњи Хасић
општинској Комисији за подизање споменика од посебног значаја за општину Шамац.
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Комисија из става 1. овог члана се задужује да у поновном поступку преиспита постојање јединственог
прописа на нивоу Босне и Херцеговине којим је регулисано питање обиљежавање свих мјеста страдања,
постојање реципроцитетног обиљежавање 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, те да ли је на подручју општине Шамац
званично постојао регистрован логор.
II
За реализацију ове одлуке задужује се општинска Комисија за подизање споменика од посебног значаја
за општину Шамац у коју ће овај орган посебним актом осим именованих чланова именовати и једног
представника хрватског народа са подручја општине Шамац.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац „.
Број: 01-022-81/2012
Шамац, 26.04.2012. 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 ), одредаба члана 9. став 1. Одлуке о условима и процедурама у поступку
прибављања и располагања имовином Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ број
16/10) ,сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац ( „Службени гласник Републике
Српске „број: 4/05 и 9/07) начелник општине Шамац, д о н о с и:
ОДЛУКУ
o продаји путничког моторног возила
I
Продаје се основно средство Општине Шамац, и то путничко моторно возило марке VOLKSWAGEN
„Голф“, АА-лимузина бијеле боје, произведено 1990. године, регистарских ознака 986-К-897, број
шасије WVWZZZ1GZLW686587, број мотора 8451564, набавне вриједности 3.397,70 КМ, отписане
вриједности 3.397,70 КМ те садашње вриједности 0,00 КМ .
II
Одлука се доноси на основу приједлога Комисије за попис основних средстава, односно приједлога
исте Централној пописној комисији по записнику број 01-022-232/09 од 19.01.2010. године, а који
записник је саставни дио ове Одлуке.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном гласнику општине
Шамац „.
Број: 01-022-79/12
Шамац, 26.04.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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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), те. Одлуке о извршењу буџета
Општине Шамац за 2012.годину («Службени гласник општине Шамац», број:18/2012), д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I
–
Одобравају
се
средства
буџетске
резерве
у
износу
од
5.849,81
KM
(словима:петхиљадаосамстотиначетрдесетдеветконвертибилнихмарака и 81/100) за изведене
грађевинске радове – вањско уређење на објекту цркве Ново Село II – Гребнице.
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II – За одобрена средства из тачке I овог Закључка извршиће се реалокација са позиције – буџетска
резерва на потрошачку јединицу 0150 – Одјељење за привреду позиција 415200 капитални грантови
вјерским организацијама, а бит ће уплаћена на жиро рачун PE - COMERC по фактури број:3 од
22.03.2012.
III - За реализацију овог рјешенја задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-71/12
Шамац, 04.04.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске„ број 101/04, 42/05, 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ број 4/05 и 9/07) и мишљењу Министарства здравља и
социјалне заштите број 11/04-023-22/11 од 04.04.2012. године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе
„Апотека Шамац“
I
Даје се сагласност на Статут Јавне здравствене установе „Апотека Шамац“ број 62/2011 којег је на
сједници одржаној дана 20.10.2011.године донио Управни одбор ЈЗУ „Апотека Шамац“, а који је овом
органу достављен дана 26.10.2011. године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „ Службеном гласнику општине
Шамац „ .
Број: 01-023-7/12
Шамац, 17.04.2012. године
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

ОСТАЛО
О Г Л А С

Административна служба општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове на основу рјешења број 06-372-29/11 од 13.09.2011. године, извршило је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06-26 упис оснивања Заједнице за
управљање зградом ''Парк 1'' Мајке Јевросиме 1 Шамац, са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом ''Парк 1'' Мајке Јевросиме 1 Шамац
Осанивачи: 7 етажних власника зграде
Дјелатност: 81.10 – помоћне дјелатности управљања зградом
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно у складу са критеријумима плаћања трошкова одржавања
зграде утврђених законом. Заступа Мишић Милан предјсеник скупштине, без ограничења овлашћења.
Службено лице органа
Ђуро Ћосић, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
53. Одлука о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у државној
својини
54. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије
сједнице Скупштине Општине
55. Закључак о враћању на дораду Извјештаја о раду у 2011. години ЈУ Дјечије обданиште
''Радост'' Шамац
56. Закључак о усваjaњу Извјештаја о раду и пословању у 2011. години и Плана рада и
пословања за 2012. годину ЈЗУ Дом здравља Шамац
57. Закључак о враћању на дораду Извјештаја о раду у 2011. години са Програмом рада за
2012. годину ЈП ''Шамац Стан'' Шамац
58. Закључак о усваjaњу Извјештаја о раду у 2011. години и Програма рада за 2012.годину ЈУ
Туристичка организација „Шамац“ Шамац
59. Закључак о усваjaњу Извјештаја о раду у 2011. години и Програма рада за 2012.годину
Јавног предузећа за управљање зоном „Слободна зона“ Шамац
60. Закључак о усваjaњу Извјештаја о раду у 2011. години и Програма рада за 2012.годину ЈУ
Центар за социјални рад Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА
61. Одлука о радном времену за вријеме републичких празника за 2012. годину
62. Одлука
63. Одлука o продаји путничког моторног возила
64. Закључак
65. Закључак о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе „Апотека Шамац“

ОСТАЛО
66. Оглас
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