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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05) и чл. 35. и 60 Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05,
9/07 и 15/12) и члана 13. став 2. Одлуке о наградама и признањима општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 2/10) Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници одржаној
дана 27.03. 2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о додјели награда и признања
Члан 1.
Поводом 15. априла - Дана општине Шамац, додјељују се награде и признања општине Шамац за 2012.
годину и то:
1. АПРИЛСКА НАГРАДА
- Српско соколско друштво ''Свети Василије Острошки'' Шамац са хорском секцијом
''Херувими'' добитник Златне медаље на фестивалу хорова у 2012. години - за изузетна
остварења и резултате постигнуте у области културе
- Мушки одбојкашки клуб ''Црвена Звијезда'' Обудовац - јуниорска селекција - за
изузетне резултате постигнуте у области спорта
Уз Априлску награду додјељује се новчани износ за сваког носиоца у висини од 500 КМ.
2. ПОВЕЉА
- ''БАУМОНТ'' д.о.о. Делић.Пантелић Обудовац за изузетне заслуге и резултате који доприносе
остварењу развоја општине и укупног напретка.
3. ПЛАКЕТА
- др Миленко Симеуновић из Гајева – за изузетне заслуге и резултате у области медицине
- Милан Микић из Средње Слатине – за изузетан допринос развоју пољопривредне производње
и резултате постигнуте у пољопривредној производњи
- Књижевни клуб ''Савовање'' Шамац – за изузетнан допринос развоју културе на подручју
општине и заслуге на унапређењу сарадње са другим општинама
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4. ПОХВАЛА
- Саво Нешић из Крушковог Поља – за учињена дјела која заслужују опште признање и
поштовање
- Удружење ''Омладинска организација Брвник'' – за постигнути успјех у области друштвеног и
хуманитарног рада,
- Фолклорна секција ''Средња Слатина'' Средња Слатина – за допринос у развоју културе на
подручју општине
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-136-1/2013
Датум , 27.03.2013. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. став 1. алинеја 19 Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) и чланом 28. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10),
Скупштина општине Шамац је на петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.године, донијела
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела
и посебног радног тијела Скупштине општине Шамац
I
У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела и посебног радног тијела Скупштине општине
Шамац број 07-111-65/2012 (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/12), подтачка 2. тачке I
алинеја прва, мијења се и гласи:
''2. Велимир Андрић из реда одборника ДП Драган Чавић''.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-65/2013
Датум,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној 27.03.2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Четврте редовне сједнице Скупштине општине Шамац

I
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Усваја се Извод из записника са Четврте редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 04.03.2013. године, без примједби.
II
Извод 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: 07-022-55/2013
Шамац, 27.03.2013.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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници, одржаној 27.03. 2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац

I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на петој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац одржаној 27.03.2013. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-56/2013
Дана,27.03.2013.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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној 27.03. 2013.године донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине и Административне службе општине Шамац
у 2012. години са Планом и Програмом рада за 2013. годину
I
Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине и Административне службе општине
Шамац у 2012. години са Планом и Програмом рада за 2013. годину
II
Извјештај и План из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-57/2013
Датум, 27.03.2013. 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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној 27.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2012.
години
I
Усваја се Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села 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“.
Број: 07-022-58/2013
Датум, 27.03.2013. 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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној 27.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2012. години
I
Усваја се Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2012. години.
II
Извјештај 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: 07-022-59/2013
Датум, 27.03.2013. 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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној 27.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Шамац у 2012. години са
Програмом рада за 2013. годину
I
Усваја се Извјештај о раду Опоштинске борачке организације Шамац у 2012. години са
Програмом рада за 2013. годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-60/2013
Датум, 27.03.2013. 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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној 27.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
прихватању Информације о раду и функционисању система
цивилне заштите општине Шамац
I
Прихвата се Информација о раду о раду и функционисању система цивилне заштите
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: 07-022-61/2013
Датум, 27.03.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

65
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35. и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној 27.03. 2013.године донијела је
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ЗАКЉУЧАК
прихватању Информације о спровођењу Одлуке о легализацији бесправно почетих или
изграђених објеката или дијелова објеката на подручју општине Шамац
I
Прихвата се Информација о спровођењу Одлуке о легализацији бесправно почетих или
изграђених објеката или дијелова објеката на подручју 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: 07-022-62/2013
Датум, 27.03.2013. 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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној 27.03.2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Шамац, у вези са приједлогом за мирно рјешавање спора између Н.Б.С.
ГРОУП Модрича и општине Шамац поднесеног од стране Н.Б.С. ГРОУП Модрича,заступаног по Илији
Андрић, адвокату из Модриче, оцјењује да је исти неприхватљив, те даје препоруку Начелнику
општине да све даље разговоре у вези са постизањем споразума и рјешавањем овог спора води на начин
да се обезбједи заштита имовине општине Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-63/2013
Шамац, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед

67
На основу члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05,
9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац, на петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
О усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
I
Усваја се Извјештај Комисије за верификацију мандата са приједлогом за утврђивање престанка
мандата одборника Милићевић Ђорђе прије истека времена на који је изабран и верификацију мандата
одборнику Андрић Велимиру у Скупштини општине Шамац.
II
Верификациони материјал је у прилогу овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-47/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед.
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На основу члана 1.10. став 1. тачка 1. Изборног закона БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и члана
35. Статута општине Шамац (Сл.гласник општине Шамац, број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине
Шамац је, на петој редовној сједници, одржаној 27.03.2013. године, д о н и ј е л а
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборнику

Скупштине општине Шамац
1. Утврђује се да је престао мандат, прије истека времена на које је изабран, одборнику у
Скупштини општине Шамац Ђорћи Милићевић – ДП Драган Чавић.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном
Гласнику општине Шамац''.

Број: 07-111-48/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 2.9.. тачка 10. Изборног закона БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и члана 35.
Статута општине Шамац (Службени гласник општине Шамац, број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина
општине Шамац је, на петој редовној сједници, одржаној 27.03.2013.. године, д о н и ј е л а
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о верификацији мандата одборнику

Скупштине општине Шамац
1. Верификује се мандат одборнику у Скупштини општине Шамац Велимиру Андрић ДП Драган Чавић.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Шамац''.
Број:07-111-49/2013
Датум,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др. вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске''број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. став 1. алинеја 19. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05, 7/09, и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној
сједници одржаној 27.03.2013.године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
1. Блаженка Максимовић разрјешава се вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац,
са 27.03.
2013.
године,
због
истека
периода
на
који
је
именована.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права по основу радног односа након разрјешења због истека
периода на који је именована, остварује у складу са Законом, а на основу рјешења Начелника општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Блаженка Максимовић именована је за вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац на
Конститутивној сједници Скупштине општине Шамац одржаној 30.11.2012. године и то до завршетка
поступка јавне конкуренције по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине
на нови мандат Скупштине општине Шамац.
Како је поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине завршен,
створене су правне претпоставке за коначно именовање секретара Скупштине општине Шамац на нови
мандат и разрјешење вршиоца дужности секретара Скупштине општине.
Чланом 111. Закона о локалној самоуправи прописано је да се у смислу тог закона, општинским
службеником сматра, између осталих и секретар скупштине јединице локалне самоуправе, а то значи
да се на остваривање права по основу радног односа након разрјешења, на лице које је обављало
послове секретара, примјењују одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о раду и колективних
уговора. О правима по основу радног односа у складу са наведеним законима, рјешење доноси
Начелник општине.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 25.03.2013.године, на основу напријед
наведеног утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине је на петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.године донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број:07-111-50/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед
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На основу члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05,
9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац, на петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за избор и
именовање секретара Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извјештај Комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
II
Извјештај из тачке I у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-64/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Страна 9 - Сриједа, 3. април 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
Предраг Маринковић,др.вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19. и члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 35. став 1. алинеја 19. и 45. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07, и 15/12) и члана 13. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10),
Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници одржаној , донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању секретара Скупштине општине Шамац
1. Блаженка Максимовић, дипломирани правник, именује се за секретара Скупштине општине
Шамац са 28. 03. 2013. године.
2. Секретар Скупштине општине Шамац се именује на вријеме трајања мандата Скупштине општине
Шамац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштине општинеШамац је на Конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године донијела
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
на вријеме трајања мандата новог сазива Скупштине општине.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Глас Српске'' дана 04.02.2013. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 31.01.2013. године.
Поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање секретара спровела је Комисија за избор за
спровођење поступка по Јавном конкурсу коју је именовала Скупштина општине Шамац рјешењем број
07-111-57/12 од 30.11.2012. године, која је Извјештај о спроведеном поступку и сву документацију
доставила Комисији за избор и именовање Скупштине општине као предлагачу рјешења о именовању
секретара Скупштине општине у складу са чланом 51. Пословника Скупштине општине Шамац.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 25.03.2013.годне, на основу документације
која јој је достављена и Извјештаја о спроведеном поступку и Препоруке Комисије за избор утврдила
приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине је на петој редовној сједници одржаној 27.03.2013. године донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број:07-111-23/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. и 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. и 47. став 1. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац“, број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници
одржаној 27.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
1. Славица Гаврић, разрјешава се вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
Административне службе општине Шамац, са 27. 03. 2013. године.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права по основу радног односа након
разрјешења, остварује у складу са Законом, а на основу рјешења Начелника општине.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Шамац''.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-50/12 од 30.11.2012. године, Славица
Гаврић је именована за вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије Административне
службе општине Шамац, до завршетка поступка јавне конкуренције, односно до завршетка поступка за
избор и именовање начелника Одјељења у складу са законом.
Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења
Административне службе општине Шамац, спровела је поступак по Јавном конкурсу и Извјештај о
спроведеном поступку са препоруком за именовање доставила Начелнику општине, а Начелник
општине је у складу са чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи, сходно достављеном
Извјештају, утврдио приједлог кандидата за избор начелника Одјељења за финансије.
Чланом 111. Закона о локалној самоуправи прописано је да се у смислу тог закона, општинским
службеником сматра, између осталих и начелник одјељења, а то значи да се на остваривање права по
основу радног односа након разрјешења на лице које је обављало послове начелника одјељења, односно
вршиоца дужности начелника одјељења, примјењују одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о
раду и колективних уговора.
О правима по основу радног односа у складу са наведеним законима, рјешење доноси Начелник
општине.
Начелник општине ја на основу напријед наведеног предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на петој редовној сједници одржаној 27.03. 2013. године донијела рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број:07-111-51/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 47. став 1. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници одржаној
27.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за финансије
у Административној служби општине Шамац
1. Јадранка Ђукић, дипл.ецц именује се за начелника Одјељења за финансије у Административној
служби општине Шамац са 28. 03. 2013. године, на вријеме трајања мандата Скупштине општине
Шамац.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 120. Закона о локалној самоуправи, расписао
Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења и заснивање радног односа службеника
Административне службе општине Шамац број 01-111-6/13 дана 28.01.2013. године.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Глас Српске'' дана 04.02.2013. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 31.01.2013. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за избор за спровођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање начелника одјељења Административне службе општине Шамац
именована рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-58/12 дана 30.11.2012. године, чија је
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надлежност одређена чл. 10., 11. и 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Одјељења за финансије, пријаве су благовремено
доставила три кандидат и то: Перо Васиљевић, дипл.ецц. из Шамца, Владо Дамјановић, дипл.ецц. из
Шкарића и Јадранка Ђукић, дипл.ецц из Шамца. Након прегледања доказа приложених уз пријаве,
Комисија је утврдила да сви кандидати испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса, те дана
14.03.2013. године, са истим обавила интервју на начин провјере знања и познавања Закона о локалној
самоуправи, о чему је сачињен записник број 07-111-58/12 од 14.03.2013. године. Након проведеног
оступка по поднесеним пријавама, обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања, Комисија је сачинила
Извјештај са коначном ранг листом како слиједи:
1. Јадранка Ђукић
2. Перо Васиљевић
3. Владо Дамјановић
Комисија је, дана 15.03.2013. године, Начелнику општине Шамац доставила Извјештај са ранг
листом и препоруком да Скупштини општине Шамац за именовање начелника Одјељења за финансије
предложи прворангираног кандидата.
Начелника општине ја на основу напријед наведеног предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.године донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
у року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.

Број: 07-111-52/2013
Дана, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. и 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. и 47. став 1. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац“, број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници
одржаној 27.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду
1. Милан Симић, разрјешава се вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду
Административне службе општине Шамац, са 27. 03. 2013. године.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права по основу радног односа након
разрјешења, остварује у складу са Законом, а на основу рјешења Начелника општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Шамац''.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-52/12 од 30.11.2012. године, Милан
Симић је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду Административне службе
општине Шамац, до завршетка поступка јавне конкуренције, односно до завршетка поступка за избор и
именовање начелника Одјељења у складу са законом.
Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења
Административне службе општине Шамац, спровела је поступак по Јавном конкурсу и Извјештај о
спроведеном поступку са препоруком за именовање доставила Начелнику општине, а Начелник
општине је у складу са чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи, сходно достављеном
Извјештају, утврдио приједлог кандидата за избор начелника Одјељења за
привреду.
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Чланом 111. Закона о локалној самоуправи прописано је да се у смислу тог закона, општинским
службеником сматра, између осталих и начелник одјељења, а то значи да се на остваривање права по
основу радног односа након разрјешења на лице које је обављало послове начелника одјељења, односно
вршиоца дужности начелника одјељења, примјењују одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о
раду и колективних уговора.
О правима по основу радног односа у складу са наведеним законима, рјешење доноси Начелник
општине.
Начелник општине ја на основу напријед наведеног предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на петој редовној сједници одржаној 27.03.2013. године донијела рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број:07-111-53/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 47. став 1. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), на приједлог Начелника општине Скупштина општине Шамац петој
редовној сједници одржаној 27.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за привреду у
Административној служби општине Шамац
1. Милан Симић, дипл.инг.пољ. именује се за начелника Одјељења за привреду у Административној
служби општине Шамац са 28. 03. 2013. године, на вријеме трајања мандата Скупштине општине
Шамац.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 120. Закона о локалној самоуправи,
расписао Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења и заснивање радног односа
службеника Административне службе општине Шамац број 01-111-6/13 дана 28.01.2013. год.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Глас Српске'' дана 04.02.2013. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 31.01.2013. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за избор за спровођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање начелника одјељења Административне службе општине Шамац
именована рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-58/12 дана 30.11.2012. године, чија је
надлежност одређена чл. 10., 11. и 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Одјељења за привреду, пријаве су благовремено
доставила два кандидат и то: Милан Симић дипл.инг.пољ. из Шамца и Владо Дамјановић, дипл.ецц. из
Шкарића. Након прегледања доказа приложених уз пријаве, Комисија је утврдила да кандидати
испуњавају опште и посебне услове из Јавног конкурса, те дана 14.03.2013. године, са истим обавила
интервју на начин провјере знања и познавања Закона о локалној самоуправи, о чему је сачињен
записник број 07-111-58/12 од 14.03.2013. године. Након проведеног оступка по поднесеним пријавама,
обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања, Комисија је сачинила Извјештај са коначном ранг
листом како слиједи:
4. Милан Симић
5. Владо Дамјановић

Страна 13 - Сриједа, 3. април 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
Комисија је, дана 15.03.2013. године, Начелнику општине Шамац доставила Извјештај са ранг листом
и препоруком да Скупштини општине Шамац за именовање начелника Oдјељења за привреду
предложи прворангираног кандидата.
Начелник општине јe на основу напријед наведеног предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на петој сједници одржаној дана 27.03.2013.године донијела рјешење као у
диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број:07-111-54/2013
Дана,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. и 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. и 47. став 1. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац“, број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници
одржаној 27.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
1. Ђуро Ћосић, разрјешава се вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Административне службе општине Шамац, са 27. 03. 2013. године.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права по основу радног односа након
разрјешења, остварује у складу са Законом, а на основу рјешења Начелника општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Шамац''.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-54/12 од 30.11.2012. године, Ђуро Ћосић
је именован за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Административне службе општине Шамац, до завршетка поступка јавне конкуренције,
односно до завршетка поступка за избор и именовање начелника Одјељења у складу са законом.
Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења
Административне службе општине Шамац, спровела је поступак по Јавном конкурсу и Извјештај о
спроведеном поступку са препоруком за именовање доставила Начелнику општине, а Начелник
општине је у складу са чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи, сходно достављеном
Извјештају, утврдио приједлог кандидата за избор начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Чланом 111. Закона о локалној самоуправи прописано је да се у смислу тог закона, општинским
службеником сматра, између осталих и начелник одјељења, а то значи да се на остваривање права по
основу радног односа након разрјешења на лице које је обављало послове начелника одјељења, односно
вршиоца дужности начелника одјељења, примјењују одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о
раду и колективних уговора..
О правима по основу радног односа у складу са наведеним законима, рјешење доноси Начелник
општине.
Начелник општине ја на основу напријед наведеног предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на петој редовној сједници одржаној 27.03.2013. године донијела рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
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Број:07-111-55/2013
Датум, 27.03.2013.год

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 47. став 1. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници одржаној
27.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове у Административној служби општине Шамац

1. Ђуро Ћосић, дипл.инг.маш. именује се за начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове у Административној служби општине Шамац са 28. 03. 2013. године, на вријеме
трајања мандата Скупштине општине Шамац.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 120. Закона о локалној самоуправи, расписао
Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења и заснивање радног односа службеника
Административне службе општине Шамац број 01-111-6/13 дана 28.01.2013. год.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Глас Српске'' дана 04.02.2013. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 31.01.2013. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за избор за спровођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање начелника одјељења Административне службе општине Шамац
именована рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-58/12 дана 30.11.2012. године, чија је
надлежност одређена чл. 10., 11. и 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове, пријаве су благовремено доставила три кандидат и то: Јелена Кикић-Обрадовић,
дипл.инг.арх. из Мидриче, Ђуро Ћосић, дипл.инг.маш. из Шамца и Владо Дамјановић, дипл.ецц. из
Шкарића. Након прегледања доказа приложених уз пријаве, Комисија је утврдила да пријава Јелене
Кикић Обрадовић није потпуна у складу са конкурсом (именована није доставила увјерење о
здравственој способности) због чег није узета у разматрање, а са преостала два кандидата који
испуњавју опште и посебне услове Јавног конкурса Комисија је дана 14.03.2013. године обавила
интервју на начин провјере знања и познавања Закона о локалној самоуправи, о чему је сачињен
записник број 07-111-58/12 од 14.03.2013. године. Након проведеног оступка по поднесеним пријавама,
обављеног интервјуа и извршеног оцјењивања, Комисија је сачинила Извјештај са коначном ранг
листом како слиједи:
6. Ђуро Ћосић
7. Владо Дамјановић
Комисија је, дана 15.03.2013. године, Начелнику општине Шамац доставила Извјештај са ранг
листом и препоруком да Скупштини општине Шамац за именовање начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове предложи прворангираног кандидата.
Начелник општине је на основу напријед наведеног предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на петој редовној сједници, одржаној 27.03.2013.донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
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Број: 07-111-56/2013
Дана,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. и 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. и 47. став 1. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац“, број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници
одржаној 27.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу
1. Мара Лазић, разрјешава се вршиоца дужности начелника Одјељења за општу
управу Административне службе општине Шамац, са 27. 03. 2013. године.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права по основу радног односа након
разрјешења, остварује у складу са Законом, а на основу рјешења Начелника општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Образложење
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-56/12 од 30.11.2012. године, Мара Лазић је
именована за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу Административне службе
општине Шамац, до завршетка поступка јавне конкуренције, односно до завршетка поступка за избор и
именовање начелника Одјељења у складу са законом.
Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање начелника одјељења
Административне службе општине Шамац, спровела је поступак по Јавном конкурсу и Извјештај о
спроведеном поступку са препоруком за именовање доставила Начелнику општине, а Начелник
општине је у складу са чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи, сходно достављеном
Извјештају, утврдио приједлог кандидата за избор начелника Одјељења за општу управу.
Чланом 111. Закона о локалној самоуправи прописано је да се у смислу тог закона, општинским
службеником сматра, између осталих и начелник одјељења, а то значи да се на остваривање права по
основу радног односа након разрјешења на лице које је обављало послове начелника одјељења, односно
вршиоца дужности начелника одјељења, примјењују одредбе Закона о локалној самоуправи, Закона о
раду и колективних уговора.
О правима по основу радног односа у складу са наведеним законима, рјешење доноси Начелник
општине.
Начелник општине ја на основу напријед наведеног предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на петој редовној сједници одржаној 27.03.2013. године донијела рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број:07-111-57/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 47. став 1. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници одржаној
27.03.2013. године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за општу управу
у Административној служби општине Шамац
1. Мара Лазић, дипл.ецц именује се за начелника Одјељења за општу управу у Административној
служби општине Шамац са 28. 03. 2013. године, на вријеме трајања мандата Скупштине општине
Шамац.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Начелник општине Шамац је, у складу са чланом 120. Закона о локалној самоуправи, расписао
Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења и заснивање радног односа службеника
Административне службе општине Шамац број 01-111-6/13 дана 28.01.2013. године.
Јавни конкурс је објављен у дневном листу ''Глас Српске'' дана 04.02.2013. године и ''Службеном
гласнику Републике Српске'' дана 31.01.2013. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за избор за спровођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање начелника одјељења Административне службе општине Шамац
именована рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-58/12 дана 30.11.2012. године, чија је
надлежност одређена чл. 10., 11. и 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске.
На расписани Јавни конкурс, на мјесто начелника Одјељења за општу управу, пријаве су
благовремено доставила два кандидат и то: Мара Лазић, дипл.економиста из Баткуше и Владо
Дамјановић, дипл.економиста из Шкарића.
Након прегледања доказа приложених уз пријаве, Комисија је утврдила да кандидати испуњавају
опште и посебне услове из Јавног конкурса, те дана 14.03.2013. године, са истим обавила интервју на
начин провјере знања и познавања Закона о локалној самоуправи, о чему је сачињен записник број 07111-58/12 од 14.03.2013. године. Након проведеног поступка по поднесеним пријавама, обављеног
интервјуа и извршеног оцјењивања, Комисија је сачинила Извјештај са коначном ранг листом како
слиједи:
8. Мара Лазић
9. Владо Дамјановић
Комисија је, дана 15.03.2013. године, Начелнику општине Шамац доставила Извјештај са
утврђеном ранг листом и препоруком да Скупштини општине Шамац за именовање начелника
Одјељења за општу управу предложи прворангираног кандидата.
Начелник општине је на основу напријед наведеног предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине је на петој редовној сједници, одржаној дана 27.03.2013.године донијела
рјешење као у диспозитиву
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може у
року од 30 дана од дана достављања тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-58/2013
Датум,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

81
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске («Службени гласник Републике Српске», број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних служби
(«Службени гласник Републике Српске», број 68/07) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној
сједници одржаној дана 27.03.2013.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац
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1. Каролина Пупчевић из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности директора ЈУ
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац, због истека периода на који је именована.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
Карлона Пупчевић из Шамца, рјешењем Скупштине општине Шамац 07-111-49/11 од 27.12.2011.
године именована је за вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација ''Шамац''
до окончања поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања директора установе.
Скупштина општине Шамац је на сједници одржаној дана 31.01.2013. године донијела Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавној установи Туристичка
организација ''Шамац'' број 07-022-10/2013 од 31.01.2013. године.
Комисија за избор за спровођење поступка по јавном конкурсу за именовање у овој Јавној установи
окончала је поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка
организација ''Шамац'' и Извјештај о спроведеном поступку са ранг-листом и препоруком за именовање
број 01-111-15/13 од 19.03.2013. године доставила Скупштини општине на разматрање и коначно
одлучивање. С обзиром да је поступак јавне конкуренције завршен, било је неопходно утврдити и
приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ове Јавне установе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
шестој сједници одржаној 25.03.2013. године, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини општине Шамац доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на петој редовној сједници одржаној 27.03.2013. године донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:07-111-68 /2013
Дана,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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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), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске, број 68/07), члана 65. Закона о предшколском васптању и
образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 119/08 и 1/12) и члана 35. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници, одржаној 27.03.2013.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе
Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
1. ВИДА СТАЈИЋ из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности директора Јавне
установе Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац, због истека периода на који је именована.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Вида Стајић из Шамца, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-21/2012 од
31.07.2012. године именована је за вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечије обданиште
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''Радост'' Шамац, до окончања поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања директора
установе.
Скупштина општине Шамац је на сједници одржаној дана 31.01.2013. године донијела Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавној установи Дјечије обданиште
''Радост'' Шамац број 07-022-10/2013 од 31.01.2013. године.
Комисија за избор за спровођење поступка по јавном конкурсу за именовања у овој јавној
установи окончала је поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе
Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац и Извјештај о спроведеном поступку са ранг-листом и препоруком
за именовање број 01-111-15/13 од 19.03.2013. године доставила Скупштини општине на разматрање и
коначно одлучивање. С обзиром да је поступак јавне конкуренције завршен, било је неопходно
утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ове Јавне установе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
шестој сједници одржаној 25.03.2013. године утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини општине Шамац доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на петој сједници одржаној 27.03.2013. године донијела рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
Број:07-111-60/2013
Дана, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05,
9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац, на петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка по Јавном конкурсу за избор и
именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Шамац
I
Усваја се Извјештај Комисије за провођење поступка по јавном конкурсу за
избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Шамац, који се
односи на избор и именовање директора ЈУ Туристичка организација Шамац и ЈУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац.
II
Извјештај из тачке I у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-59/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед.
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На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 28. Одлуке о оснивању Туристичке
организације (''Службени гласник општине Шамац'', број 1/06) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац“, број 4/05, 9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац на петој
редовној сједници одржаној 27.03.2013. године, донијела је

Страна 19 - Сриједа, 3. април 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне установе
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац
1. Младен Радовић, професор физичке културе из Шамца именује се за директора Јавне установе
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац, на период од четири (4) године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Шамац је на сједници одржаној дана 31.01.2013. године донијела Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавној установи Туристичка
организација ''Шамац'' број 07-022-10/2013.
У складу са чланом 4. напријед поменуте Одлуке, Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Глас
Српске“ дана 25.02.2013. године и ''Службеном гласнику Републике Српске'' број 14/13 дана
21.02.2013. године. Задњи дан пријаве на расписани Јавни конкурс био је 12.03.2013. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу,
коју је именовао Начелник општине Шамац, рјешењем број 01-111-15/2013 од 13.02.2013. године, на
основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и члана 5.
Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је
оснивач Скупштина општине Шамац.
Пријаву на расписани Јавни конкурс благовремено су доставила три кандидата и то: Радовић
Младен, професор физичке културе из Шамца, Пупчевић Каролина, дипломирани економиста из
Шамца и Дамјановић Владо дипломиани економиста из Шкарића.
Комисија за избор, након што је утврдила да сва три кандидата испуњавају законом и Јавним
конкурсом прописане опште и посебне услове са истим, дана 19.03.2013. године, обавила интервју на
начин провјере знања и познавања Закона о туризму. Комисија је након обављеног интервјуа и оцјене
кандидата сачинила Извјештај о проведеном поступку са ранг-листом како слиједи:
1. Младен Радовић
2. Каролина Пупчевић
3. Владо Дамјановић
Комисија је свој Извјештај са препоруком Скупштини општине Шамац, да за директора ЈУ
Туристичка организација ''Шамац'' Шамац именује прворангираног кандидата Младена Радовић,
доставила Скупштине општине на разматрање и коначно одлучивање.
Скупштина општине Шамац је, на приједлог Комисије за избор и именовање, прихватила Извјештај
Комисије за провођење поступка за избор директора ЈУ Туристичка организација ''Шамац'' Шамац са
ранг-листом кандидата и препоруком за избор и именовање директора.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на петој редовној сједници одржаној
27.03.2013. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:07-111-21/2013
Дана,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07), члана 65. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 119/08 и 1/12), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 35.
Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац“, број 4/05, 9/07 и 15/12) Скупштина
општине Шамац на петој редовној сједници одржаној 27.03.2013. године, донијела је

Страна 20 - Сриједа, 3. април 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне установе Дјечије обданиште
''Радост'' Шамац

1. Вида Стајић, струковни васпитач из Шамца именује се за директора Јавне установе Дјечије
обданиште ''Радост'' Шамац, на период од четири (4) године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Шамац је на сједници одржаној дана 31.01.2013. године донијела Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавној установи Дјечије обданиште
''Радост'' Шамац број 07-022-10/2013.
У складу са чланом 4. напријед поменуте Одлуке, Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Глас
Српске“ дана 25.02.2013. године и ''Службеном гласнику Републике Српске'' број 14/13 дана 21.02.2013.
године. Задњи дан пријаве на расписани Јавни конкурс био је 12.03.2013. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу,
коју је именовао Начелник општине Шамац, рјешењем број 01-111-15/2013 од 13.02.2013. године, на
основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске и члана 5.
Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је
оснивач Скупштина општине Шамац.
Пријаву на расписани јавни конкурс благовремено су доставила два кандидата и то: Милићевић
Гела, професор хемије из Горње Слатине и Стајић Вида струковни васпитач из Шамца.
Комисија за избор, након што је утврдила да кандидати испуњавају законом и Јавним конкурсом
прописане опште и посебне услове са истим је дана 19.03.2013. године, обавила интервју на начин
провјере знања и познавања Закона о предшколском обрзовању и васпитању. Комисија је након
обављеног интервјуа и оцјене кандидата сачинила Извјештај о проведеном поступку са ранг-листом
како слиједи:
1. Вида Стајић
2. Гела Милићевић
Комисија је Извјештај број 01-111-15/13 од 19.03.2013. године са препоруком Скупштини општине
Шамац, да за директора ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац именује прворангираног кандидата
Виду Стајић, доставила Скупштине општине на разматрање и коначно одлучивање.
Скупштина општине Шамац је, на приједлог Комисије за избор и именовање, прихватила Извјештај
Комисије за провођење поступка за избор директора ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' са предложеном
ранг-листом кандидата и препоруком за именовање прворангираног кандидата.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на петој сједници одржаној
27.03.2013. године донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-41/2013
Дана,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09 и 104/11), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09 и 39/09), Скупштина општине Шамац, на
петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.године, донијела је

Страна 21 - Сриједа, 3. април 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Основне школе
''Горња Слатина'' Горња Слатина
1. Ђурић Стани из Гајева престаје мандат члана Школског одбора Основне школе ''Горња Слатина''
Горња Слатина, као представника локалне заједнице дана 19.06.2013. године, због истека мандата
Школског одбора.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Основна школа ''Горња Слатина'' Горња Слатина, обратила се Скупштини општине Шамац
писменим захтјевом 22.02.2013. године ради покретања поступка за избор члана Школског одбора
Основне школе ''Горња Слатина'' Горња Слатина испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да
досадашњим члановима Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче19.06.2013.године.
У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном образовању и васпитању, свим члановима
Школског одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања школског
одбора. Како мандат члановима Школског одбора истиче 19.06.2013. године истиче и мандат
досадашњем члану Школског одбора Ђурић Стани, која је за члана Школског одбора, у име јединице
локалне самоуправе, имнована рјешењем Скупштине општине Шамац, број 07-111-40/09 од 27.03.2009.
године.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници
одржаној 25.03.2013.године разматрала захтјев Основне школе ''Горња Слатина'' Горња Слатина, и
након разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници одржаној 27.03.2013. године донијела је
рјешење као у диппозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број:07-111-61/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09 и 104/11), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09 и 39/09), Скупштина општине Шамац, на петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Основна школа ''Горња Слатина'' Горња Слатина у
име јединице локалне самоуправе
1. Максо Кертић из Горње Слатине, са завршеном средњом Саобраћајном и електро школом, изабран
је за члана Школског одбора Основне школе ''Горња Слатина'' Горња Слатина у име јединице локалне
самоуправе, на период од четири године.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора Основне школе '''Горња Слатина'' Горња Слатина Шамац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

Страна 22 - Сриједа, 3. април 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
О б р а з л о ж е њ е
Основна школа ''Горња Слатина'' Горња Слатина, обратила се Скупштини општине Шамац
писменим захтјевом дана 22.02.2013. године ради покретања поступка за именовање члана Школског
одбора Основне школе ''Горња Слатина'' испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да
досадашњим члановима Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 19.06.2013.
године.
Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски
одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и
културу Републике Српске од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице
локалне самоуправе.
Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора прописано је да избор једног члана школског
одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града врши скупштина јединице локалне
самоуправе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 25.03.2013. године разматрала захтјев Основне школе ''Горња Слатина'', и након
разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на петој редовној сједници одржаној 27.03.2013. године, донијела је
Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
Број:07-111-18/2013
Дана,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 29. и 45. Пословника Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на петој редовној сједници одржаној
дана 27.03.2013.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника и замјеника предсједника
сталног радног тијела у Скупштини општине Шамац Савјет за родну равноправност
1. За предсједника сталног радног тијела у Скупштини општине Шамац – Савјет за родну
равноправност изабрана је Бранка Дамјановић из Шкарића.
2. За замјника предсједника сталног радног тијела из тачке 1. изабран је Саша Маслић
из Горње Црквине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:07-111-62/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 29. и 53. Пословника Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на петој редовној сједници одржаној
дана 27.03.2013.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника и замјеника предсједника
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сталног радног тијела у Скупштини општине Шамац Комисија за награде и признања
4. За предсједника сталног радног тијела у Скупштини општине Шамац – Комисија за
награде и признања изабран је Предраг Маринковић из Шамца.
5. За замјника предсједника сталног радног тијела из тачке 1. изабрана је Десанка Цвијетић из
Шамца.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:07-111-63/2013
Датум, 27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 121. 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, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на петој редовној сједници одржаној
27.03.2013.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за пријем службеника
Административне службе општине Шамац
I
У Комисију за спровођење поступка по Јавном конкурсу за пријем службеника Административне
службе општине Шамац број 01-111-6/2013 (у даљем тексту: Комисија) именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Чупељић Раденко, предсједник,
Ђурић Крста, члан,
Маринковић Јасна, члан,
Глигоревић Горан, члан и
Паво Братић, члан.
II

Задатак Комисије је да у складу са Законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за пријем
службеника Администртивне службе општине Шамац, што укључује разматрање приспјелих пријава на
конкурс, утврди листу кандидата који су ушли у ужи избор, обави интервју са кандидатима и утврди
ранг-листу кандидата на основу стручних способности и извјештај о спроведеном поступку достави
Начелнику општине.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-111-64/2013
Датум,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. став 1. алинеја 19 Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) и чланом 28. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10),
Скупштина општине Шамац је на петој редовној сједници одржаној дана 27.03.2013.године, донијела
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О Д Л У К У
о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела
и посебног радног тијела Скупштине општине Шамац
I
У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела и посебног радног тијела Скупштине општине
Шамац број 07-111-65/2012 (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/12), подтачка 2. тачке I
алинеја прва, мијења се и гласи:
''2. Велимир Андрић из реда одборника ДП Драган Чавић''.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-65/2013
Датум,27.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. 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,
9/07 и 15/12), а у вези са чланом 22. Породичног закона Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 54/02 и 41/08), Скупштина општине Шамац, на петој редовној сједници
одржаној дана 27.03.2013.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о овлашћењу одборника Скупштине општине
Шамац за присуство закључивању бракa
1. У Рјешењу о овлашћењу одборника Скупштине општине Шамац за присуство закључивању
брака број 07-022-220/12 од 14.12.2012. године(''Службени гласник општине Шамац'', број 14/12),
мијења се подтачка 4. тачке I алинеја трећа и гласи:
''4. Велимир Андрић''.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:07-111-66/2013
Датум,27.03.2013.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РепубликеСрпске“, бр.
93/06, 86/07, 14/10 и 05/12) и члана 13. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12) и Одлуке
Скупштине општине број: 07-022-36/13 од 04.03.2013. године, Одјељење за привреду Административне
слушбе општине Шамац расписује:
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет давања у закуп је пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју
општине Шамац укупне површине 95,8934 ха.

Страна 25 - Сриједа, 3. април 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
Предметно земљиште на подручју општине Шамац се налази у сљедећим катастарским општинама:
-к.о. Обудовац, површине 40,1658 ха, уписано у посједовни лист број 41 и исто је приказано у табелама
бр. 1 и 1а. и
-к.о.Корница, површине 55,7276 ха, уписано у посједовни лист број 41 и исто је приказано у табелама
бр. 2 и 2а.;
Таб.бр.1. Списак предметних катастарских честица за давње у закуп на подручју општине
Шамац, к.о.Обудовац, пл.бр.41.
Број
Катастарска
посједовног
Бр.
општина
лисата
(К.О.)
(бр.п.л.)

Број
Износ
Тренутно
Катастарска
Површина Цијена
Класа
парцеле
годишње
стање
култура
(м2)
(КМ/ха)
(бр.к.ч.)
закупнине парцеле

1

3

4

1

Обудовац

41

444

2

Обудовац

41

446/2

3

Обудовац

5

41

480

6

7

8

9

10

11

Њива

5

39.386,00

80

315,088

обрадиво

Њива

5

19.366,00

80

154,928

обрадиво

Њива

4

15.402,00

90

138,618

обрадиво

Ливада

2

8.170,00

110

89,87

обрадиво

698,504

23.572,00

укупно:
4

Обудовац

41

481

Њива

4

6.154,00

90

55,386

обрадиво

5

Обудовац

41

482

Њива

4

8.307,00

90

74,763

обрадиво

6

Обудовац

41

483

Њива

4

3.667,00

90

33,003

обрадиво

7

Обудовац

41

484

Њива

4

4.980,00

90

44,82

обрадиво

8

Обудовац

41

488/1

Њива

5

6.113,00

80

48,904

обрадиво

Њива

5

1.508,00

80

12,064

обрадиво

Њива
укупно:

4

24.821,00

90

223,389

обрадиво

Њива

4

7.573,00

90

68,157

обрадиво

Њива

5

8.883,00

80

71,064

обрадиво

Њива
укупно:

4

7.885,00

90

70,965

обрадиво

9
10

Обудовац

41

Обудовац

41

718

719
720

11

Обудовац

41

12

Обудовац

41

721

Њива

4

13

Обудовац

41

722

Њива

14

Обудовац

41

723

15

Обудовац

41

16

Обудовац

41

17

Обудовац

41

Обудовац

41

235,453

26.329,00

142,029

16.768,00
4.488,00

90

40,392

обрадиво

4

4.825,00

90

43,425

обрадиво

Њива

4

4.769,00

90

42,921

обрадиво

724

Њива

4

6.015,00

90

54,135

обрадиво

725/1

Њива

4

5.109,00

90

45,981

обрадиво

726

Њива

5

326,00

80

2,608

обрадиво

726

Њива
укупно:

4

8.269,00

90

74,421

обрадиво

730

Њива

5

18.992,00

80

151,936

обрадиво

730

Њива

4

32.556,00

90

293,004

обрадиво

730

Њива
укупно:

2

3.055,00

110

33,605

обрадиво

77,029

8.595,00

478,545

54.603,00

Таб.бр.1а. Списак предметних блок парцела за давње у закуп на подручју општине Шамац,
к.о.Обудовац, пл.бр. 41.
КатастБрој
арска
Бр.
блок
општина
парцеле
(К.О.)
1

2

3

Број
Број
посједовног парцеле
лисата (бр.к.ч.)
(бр.п.л.)
4
5

Катастарска
култура

Класа

6

7

Површина Цијена
(м2)
(КМ/ха)
8

9

Износ
Тренутно
годишње
стање
закупнине парцеле
10

11
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Њива

4

652,00

90

5,868

обрадиво

458/2

Њива

4

12.175,00

90

109,575

обрадиво

460

Њива

4

80.108,00

90

720,972

обрадиво

460

Ливада

2

29.258,00

110

321,838

обрадиво

458/1
1

T1

Обудовац

41

УКУПНО Т1:

2

Т2

Обудовац

41

1158,253

122.193,00

450

Њива

4

2.207,00

90

19,863

обрадиво

450

Њива

5

21.045,00

80

168,36

обрадиво

451

Њива

5

5.594,00

80

44,752

обрадиво

232,975

28.846,00

УКУПНО Т2:

Таб.бр.2. Списак предметних катастарских честица за давње у закуп на подручју општине
Шамац, к.о. Корница, пл.бр. 52.
Број
Катастарска
Број
Катастарска
посједовног
Бр.
општина
парцеле
култура
лисата
(К.О.)
(бр.к.ч.)
(бр.п.л.)
1

3

4

5

1

Корница

52

187

Njiva

5

2

Корница

52

367

Njiva

3

Корница

52

334

Njiva

350

Njiva

4

5

6

7

Корница

Корница

Корница

Корница

52

52

52

52

350
348
348
295
295

6

Livada
укупно:
Njiva
Pašnjak
укупно:
Njiva
Livada
укупно:

Површина Цијена
(м2)
(КМ/ха)

Класа

7

8

Износ
Тренутно
годишње
стање
закупнине парцеле

9

10

11

45.547,00

80

364,376

обрадиво

5

43.285,00

80

346,28

обрадиво

5

205.124,00

80

1640,992

обрадиво

5

103.908,00

80

831,264

обрадиво

2

22.355,00

110

245,905

обрадиво

1077,169

126.263,00
5
1

41.037,00

80

328,296

обрадиво

22.391,00

120

268,692

обрадиво

596,988

63.428,00
5

21.129,00

80

169,032

обрадиво

2

12.581,00

110

138,391

обрадиво

307,423

33.710,00

363

Njiva

5

9.171,00

80

73,368

обрадиво

363

Pašnjak

1

10.829,00

120

129,948

обрадиво

3

19.919,00

100

199,19

обрадиво

363

Livada
укупно:

39.919,00

402,506

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинам, списак
катастарских парцела односно блок парцела које су предмет давања у закуп, може се извршити у згради
Општине Шамац у канцеларији
Начелника Одјељења за привреду, Шефа Службе за ЛЕР
пољопривреду и село и канцеларији Стручног сарадника за пољопривреду, сваког радног дана од 12
до 15 часова, тел.054/611-237,612-299 и 611-800.
Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може
позивати на његове физичке недостатке.
Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за све катастарске
општине у периоду од 20.03. до 15.04.2013. године.
Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп путем прибављања писаних понуда.
Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп искључиво за сточарску, ратарску,
воћарску и повртарску производњу и не може се користити у друге сврхе.
Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа не може се давати у подзакуп.
2. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП
Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп зависно од врсте пољопривредне
производње, за воћарску производњу на период од 25 година, а за сточарске, ратарске и повртарску
производњу на период од 12 година почевши од дана закључивања уговора о закупу.
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3. ПОВРШИНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈИ СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП
Максимална површина пољопривредног земљишта која се може дати у закуп привредном друштву
износи до 20,6 хектара а предузетнику и физичком лица до 10 хектара.
4. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊЕ ЗАКУПНИНЕ
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта из овог Оглас износи за: I
класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VIVII и VIII класу
60 КМ.
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном
износу умањеном за износ уплаћене кауције. Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се
30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.
5. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ОГЛАСУ
Право учешћа на Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике
имају привредна друштва регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, основана у складу са
прописима Републике, предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности,
регистровани у складу са прописима који регулишу ово област и физичка лица која се баве
пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове прописане чланом 3. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике („Службени гласник
Републике Српске“, број: 47/12) и посебне услове из овог Јавног огласа.
Општи услови:
- да је понуђач уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоц,
- да понуђач има пребивалиште, односно сједиште на подручју општине Шамац најмање годину дана
прије подношења понуде за закуп и
- да понуђач посједује пољопривредну механизацију.
Посебни услови:
- уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати ратарска производња
понуђач мора да располаже са: властитим пољопривредним земљиштем или под закупом минималне
површине 2,5 хектара и објектима за смјештај готових ратарских производа,
- уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати сточарска производња
понуђач мора да располаже са властитим пољопривредним земљиштем или под закупом минималну
површину од 2,5 хектара, објекте за смјештај и држање животиња и са:
а)
минимално 5 музних грла (крава), или
б)
5 грла говеда старости од 12 до 24 мјесеца, или
в)
10 грла говеда старости од 6 до 12 мјесеци, или
г)
30 грла овaца, или
д)
30 грла коза, или
ђ)
10 грла расплодних свиња, или
е)
30 грла свиња у тову ( од 25 до 110 kg), или
ж) 10000 комада товних пилића у једном узгојном циклусу (турнусу), или
з)
3000 комада кока носиља у једном узгојном циклусу (турнусу).
- уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати повртарска производња
понуђач мора да располаже са: засадима поврћа на властитом или земљиштем под закупом
минималне површине 0,5 хектара.
- уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати воћарска производња
понуђач мора да располаже са: властитим или воћњаком под закупом минималне површине 1 хектара
и објектима за смјештај произведеног воћа до коначног складиштења или продаје.
6. ПРАВО ПРВЕНСТВА
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
Понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у
својини Републике може се узети у разматрање ако за пољопривредно земљиште које се дају у закуп
путем овог Огласа, није поднесена понуда лица која имају право првенства у складу са предходним
ставом ове тачке.
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7. НАЧИН УТВРЂИВАЊА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Ако је поднесена само једна понуда за катастарску парцелу или блок парцел пољопривредног
земљишта из овог Огласа, таква понуда, уколико је благовремена, потпуна и испуњава опште и посебне
услове прописане овим Огласом, оцјењује се као најповољнија.
Ако два или више понуђача поднесу понуду за исту катасрарску парцелу или блок парцелу
пољопривредног земљишта из овог Огласа, избор најповољнијег понуђача врши се на основу укупног
броја бодова добијених након извршеног бодовања понуде.
Бодовање понуде се врши у складу са чл. од 31. до 38. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске а на основу сљедећих критеријума:
постојећи
сточни
фонд.....................................................................................................................................................30 бодова
пољопривредна
механизација.....................................................................................................................................20 бодова
- врста пољопривредне производње коју понуђач обавља или планира обављати на предметном
земљишту:
сточарска производња................................................................................................10 бодова,
воћарска производња...................................................................................................9 бодова,
ратарска производња...................................................................................................8 бодова,
повртарска производња...............................................................................................7 бодова,
- потреба за земљиштем.......................................................................................................10 бодова
- социоекономски...................................................................................................................10 бодова
-близина посједа понуђача у односу на катастарску честицу пољопривредног земљишта која је
предмет разматрања.......................................................................................................5 бодова
- статус породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I
и II
категорије..........................................................................................................................5 бодова
Понуда понуђача по критеријуму врста пољопривредне производње може се бодавати само за једну
врсту пољопривредне производње коју понуђач наведе у својој понуду.
Понуђачи који не доставе доказе којима се утврђује испуњеност критеријума неће се бодовати по том
критеријуму.
8. САДРЖИНА ПОНУДЕ И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Писмена понуда треба да садржи Пријаву за Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске и документацију којом се доказују подаци наведени у Пријави.
Пријава за Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за
физичка лица подноси се на Обрасцу број 1. које се налази у прилогу овог Огласа и садржи
индентификационе податке подносиоца понуде и то:
- име и презиме, ЈМБ, адреса и мјесто пребивалишта, контакт телефон, регистарски број газдинства
(РБПГ), број чланова домаћинства уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредна
дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема носиоца
газдинства,
-подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње, подаци о
постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства,
- идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив
катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице).
Пријава на Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем
писаних понуда- за привредна друштва и предузетнике подноси се на Обрасцу број 2. које се налази
у прилогу овог Јавног огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:
-назив привредног друштва-подузетника, име и презиме одговорног лица, индентификациони број
пореског обвезника (ЈИБ), адреса сједишта и контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број
регистарског улошка из рјешења о уису у судски регистар, пољопривредна дјелатност и врста
пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема одговорног лица,
- подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње, подаци о
постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства,
- идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив
катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице).
У прилогу Пријаве понуђач треба да достави докуметацију којом доказује податке наведене у пријави и
то
а) физичка лица:
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- копија личне карте,
- овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),
- копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
- доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за
предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и која за I класу износи 120 КМ/ха, за II
класу 110 КМ/ха, за III класу 100 КМ/ха, за IV класу 90 КМ/ха, за V класу 80 КМ/ха и за VI, VII и VIII
класу износи 60 КМ/ха а уплаћује на рачун посебних намјена број: 5620118067541754 са назнаком
сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта,
- овјерена изјава (у Општини) носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне
производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације,
објеката и грла стоке,
- копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном
факултету,
- доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I
и II категорије
- фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу
понуђача граничи са катастарском честицом односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која
је предмет разматрања;
б) правна лица:
- копија личне карте одговорног лица,
- овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),
- копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
- доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10 % од цијене једногодишње закупнине за
предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и која за I класу износи 120 КМ/ха, за II
класу 110 КМ/ха, за III класу 100 КМ/ха, за IV класу 90 КМ/ха, за V класу 80 КМ/ха и за VI, VII и VIII
класу износи 60 КМ/ха а уплаћује на рачун посебних намјена број: 5620118067541754 са назнаком
сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта,
- овјерена копија комплетног рјешења о упису у судски регистар правног лица, односно рјешења о
регистрацији предузетника,
- овјерена изјава у Општини привредног друштва, односно предузетника о бављењу одређеном врстом
пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће
механизације, објеката и грла стоке,
- копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном
факултету,
- доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I
и II категоријем и
- фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу
понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која
је предмет разматрања.
9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА
Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом или лично на адресу Oпштине Шамац: Краља
Aлександра 1. Карађорђевића бр.4, 74000 Шамац, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-ПИСАНА
ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“. На коверти
мора бити исписано име и презиме и адреса понуђача, односно назив правног лица и сједиште.
10. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
Рок за подношење понуда на јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је 30 дана од
дана објављивања јавног огласа.
11. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Отварање понуда извршиће ће Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске седам дана по затварању Јавног позива у просторијама општине Шамац (мала сала).
Понуђачи или њихови писмено овлашћени заступници имају право да присуствују отварању понуда.
Понуде које су неблаговремене, непотпуне и понуде које не испуњавају опште и посебне услове
Јавног огласа неће бити разматране.
Са понуђачем чија је понуда утврђена и проглашена најповољнијом а на основу одлуке Скупштине
општине Шамац о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп за коју је предходно
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прибављена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Начелник општине
Шамац и изабрани понуђач закључују уговор о закупу.
Ако најповољнији понуђач одустане од закључења понуђеног уговора о закупу, губи право на враћање
уплаћене кауције, а уговор ће се закључити са сљедећим најповољнијим понуђачем, на основу одлуке
Скупштине општине Шамац о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп, за коју
је претходно прибављена сагласност Министарства.
Учесници чије понуде нису прихваћене као најповољније, као и учесници чије понуде нису биле
комплетне или уредне имају право на поврат уплаћеног депозита (кауције) за закуп пољопривредног
земљишта.
Прије закључења уговора о закуп изабрани понуђач је дужан уплатити једногодишњу закупнину у
складу са тачком 4. овог Јавног огласа.
Министарство задржава право да у било ком дијелу поступка, послијеобјављивања Јавног огласа до
закључења уговора о закупу, може поништити јавни оглас или дио јавног огласа са образложењем.
Јавни оглас ће се објавити у ''Службеном гласнику'' Општине Шамац, на интернет порталу и на огласној
табли Општине Шамац.
Све додатне информације везане за јавни оглас могу се добити у Одељењу за привреду општине
Шанац и путем телефона: 054/611-237,612-299 и 611-800.
Број: 03-330-15/13
Дана: 01.04.2013. године

Образац 1

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Милан Симић, дипл. инж. пољопривреде

Пријава – понуда на јавни оглас за давње у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске – за физичка лица

1. Лични подаци за физичка лица
Име и презиме
ЈМБ
Адреса и мјесто пребивалишта
Контакт телефон
РБПГ
(регистарски
број
газдинства)
Број чланова домаћинства уписаних у Регистар газдинства
Пољопривредна дјелатност

Основна

Врста пољопривредне производње
сточарска
ратарска
повртарска
воћарска
друга ______________________________

Допунска
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Степен образовања и стручна спрема
носиоца газдинства

Средња пољопривредна школа
Пољопривредни факултет

2. Подаци о механизацији
Тип и број погонских машина

Тип и број прикључних машина

3. Подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње
Објекти за складиштење
пољопривредних
производа
Број

Површина м2

Објекти за држање стоке
Број

Површина м2

4. Подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства
Број
Врста грла
расположивих
грла
Музно грло (крава)
Говеда старости од 12 до 24
мјесеца
Говеда старости од шест до 12
мјесеци
Овце
Козе
Расплодне свиње
Свиње у тову од 25 кг до 110 кг
Товни пилићи (један турнус)
Коке носиље (један турнус)
5. Подаци за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси писмена понуда
Број
Број посједовног
Укупна
Назив катастарске
катастарске
листа
површина
општине
честице
(п. л.)
(м2)
(к. ч.)

6. Прилог уз пријаву (заокружити приложено)
1. Копија личне карте,
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2. Овјерена пуномоћ, ако се понуда подноси путем пуномоћника,
3. Копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
4. Доказ о уплати депозита,
5. Овјерена изјава носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне
производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће
механизације, објеката и грла стоке,
6. Копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном
пољопривредном факултету,
7. Доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних
инвалида I и II категорије,
8. Фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом
посједу понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом
пољопривредног земљишта која је предмет разматрања
За тачност података одговара подносилац пријаве – понуде под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу.

Датум:
____________

Образац 2

Подносилац пријаве – понуде:
_______________________

Пријава – понуда на јавни оглас за додјелу у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске – за привредна друштва и
предузетнике

1. Подаци за привредна друштва и предузетнике
Назив привредног друштва - предузетника
Име и презиме одговорног лица
ЈИБ
Адреса и сједиште правног лица
Контакт телефон
РБПГ (регистарски број
газдинства)
Број регистарског улошка из рјешења о упису
Пољопривредна дјелатност
Основна
Врста пољопривредне производње
сточарска
ратарска
повртарска
воћарска
друга ______________________________

Допунска
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Степен образовања и стручна спрема
одговорног лица

Средња пољопривредна школа
Пољопривредни факултет

2. Подаци о механизацији
Тип и број погонских машина

Тип и број прикључних машина

3. Подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње
Објекти за складиштење
пољопривредних
производа
Број

Површина м2

Објекти за држање стоке
Број

Површина м2

4. Подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства
Постојећи број
Врста грла
грла стоке
Музно грло (крава)
Говеда старости од 12 до 24
мјесеца
Говеда старости од шест до 12
мјесеци
Овце
Козе
Расплодне свиње
Свиње у тову од 25 кг до 110 кг
Товни пилићи (један турнус)
Коке носиље (један турнус)
5. Подаци за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси писмена понуда
Број
катастарске
Број посједовног
Укупна
честице (к. ч.)
Назив катастарске
листа
површина
општине
односно
(п. л.)
(м2)
блок-парцеле

6. Прилог уз пријаву (заокружити приложено)
1. Копија личне карте одговорног лица,
2. Овјерена пуномоћ, ако се понуда подноси путем пуномоћника,
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3. Копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
4. Доказ о уплати депозита,
5. Овјерена копија комплетног рјешења о упису у судски регистар правног лица, односно
рјешења о регистрацији предузетника,
6. Овјерена изјава привредног друштва, односно предузетника о бављењу одређеном
врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу,
посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,
7. Копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном
пољопривредном факултету,
8. Фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом
посједу понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом
пољопривредног земљишта која је предмет разматрања
За тачност података одговара подносилац пријаве – понуде под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу.
Датум:
______________

Подносилац пријаве – понуде:
_________________________
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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, 9/07 и 15/12), начелник општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Статут Професионалне
ватрогасне јединице Шамац
I
Даје се сагласност на Статут Професионалне ватрогасне јединице Шамац број 28/2013 којег је
дана 11.03.2013.године донио старјешина Професионалне ватрогасне јединице Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „ Службеном гласнику
Општине Шамац „ .
Број: 01-023-5/2013
Датум, 26.03.2013.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, 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац ( „Службени
гласник Општине Шамац“ број 4/05, 9/07 и 15/12), начелник општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности за упис траженог терета
I
Даје се сагласност за упис траженог терета у корист „Pavlović International Bank“ А.Д. Бијељина
на непокретностима у државној својини уписаним у ЗК улошку број 18 КО СП Обудовац као државна
својина власника ЗЗ „Обудовац“ из Обудовца, и то на непокретности означене као: к.ч. број 1360/3, к.ч.
број 1191/21, к.ч. број 1362/2, к.ч. број 1360/4, к.ч. број 1360/5, к.ч. број 1360/6, к.ч. број 1362/4 и к.ч.
број 3659/7, све КО Обудовац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „ Службеном гласнику
општине Шамац „ .
Број: 01-023-6/2013
Датум, 27.03.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл.правник
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ИСПРАВКА

Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о измјени Одлуке о саставу чланова
скупштине јавних предузећа од општинског (локалног) значаја објављеној у ''Службеном гласнику
општине Шамац'', број 2/13 поткрала техничка грешка, па на основу члана 106. став 3. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Секретар
Скупштине општине Шамац, даје
ИСПРАВКУ
1. У Одлуци о измјени Одлуке о саставу чланова скупштине јавних предузећа од општинског
(локалног) значаја број 07-111-24/13 од 04.03.2013. године, објављеној у ''Службеном гласнику
општине Шамац'', број 2/13 врши се исправка техничке грешке у члану 1. те умјесто ''7)
Челиковић Далибор'' треба да стоји ''7) Челиковић Давор''
2. Ова исправка биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

Број: 07-111- 24 / 13
Дана, 03.04.2013. године

СЕКРЕТАР
Скупштине општине Шамац
Блаженка Максимовић, дипл.правник
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ
56. ОДЛУКА о додјели награда и признања
57. ОДЛУКА о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела и посебног
радног тијела Скупштине општине Шамац
58. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из записника са Четврте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
59. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
60. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине и Административне
службе општине Шамац у 2012. години са Планом и Програмом рада за 2013. годину
61. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој
пољопривреде и села у 2012. години
62. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима
која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2012. години
63. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Шамац
у 2012. години са Програмом рада за 2013. годину
64. ЗАКЉУЧАК прихватању Информације о раду и функционисању система цивилне
заштите општине Шамац
65. ЗАКЉУЧАК прихватању Информације о спровођењу Одлуке о легализацији
бесправно почетих или изграђених објеката или дијелова објеката на подручју
општине Шамац
66. ЗАКЉУЧАК
67. ЗАКЉУЧАК О усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
68. РЈЕШЕЊЕ о престанку мандата одборнику Скупштине општине Шамац
69. РЈЕШЕЊЕ о верификацији мандата одборнику Скупштине општине Шамац
70. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
71. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка по јавном
конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
72. РЈЕШЕЊЕ о именовању секретара Скупштине општине Шамац
73. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
74. РЈЕШЕЊЕ о именовању начелника Одјељења за финансије у Административној
служби општине Шамац
75. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду
76. РЈЕШЕЊЕ о именовању начелника Одјељења за привреду у Административној
служби општине Шамац
77. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
78. РЈЕШЕЊЕ о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове у Административној служби општине Шамац
79. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
80. РЈЕШЕЊЕ о именовању начелника Одјељења за општу управу у
Административној служби општине Шамац
81. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка
организација ''Шамац'' Шамац
82. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечије
обданиште ''Радост'' Шамац
83. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач
Скупштина општине Шамац
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84. РЈЕШЕЊЕ о именовању директора Јавне установе Туристичка организација
''Шамац'' Шамац
85. РЈЕШЕЊЕ о именовању директора Јавне установе Дјечије обданиште ''Радост''
Шамац
86. РЈЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Школског одбора Основне школе ''Горња
Слатина'' Горња Слатина
87. РЈЕШЕЊЕ о избору члана Школског одбора Основна школа ''Горња Слатина''
Горња Слатина у име јединице локалне самоуправе
88. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника сталног радног тијела
у Скупштини општине Шамац - Савјет за родну равноправност
89. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника сталног радног тијела
у Скупштини општине Шамац - Комисија за награде и признања
90. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за
пријем службеника Административне службе општине Шамац
91. ОДЛУКА о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела и посебног
радног тијела Скупштине општине Шамац
92. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о овлашћењу одборника Скупштине општине Шамац
за присуство закључивању бракa

АКТИ НАЧЕЛНИКА
93. ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ПУТЕМ
ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
94. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Статут Професионалне ватрогасне јединице
Шамац
95. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности за упис траженог терета

ИСПРАВКА
96. ИСПРАВКА

Сриједа, 3. април 2013. године - Службени гласник општине Шамац - Број 3/13
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-

Страна 38 - Сриједа, 3. април 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 3
237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.

