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1
На основу члана 71. став 5 . Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ , број 40/13 и члана 30 Закона о локалној самоуправи „Службени гласник Републике Српске“ ,
број 101/04, 42/05, 118/08 и 98/13 , и члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'',, број 4/05, 9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац на четрнаестој редовној
сједници, одржаној дана 31.01.2014.године, донијела је
ПРОГРАМ
Изградње и уређења простора за 2014. годину
УВОД :
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2014 годину, а обухвата уређење градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у урбаним подручјима општине Шамац.
Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта , улагања у припрему и изградњу
комуналних објекта од значаја за општину.
Заснива се на условима и ријешењима садржаним у законима , одлукама и другим прописима и
планским актима којима се уређује област уређења грађевинског земљишта .
Овим програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у планском периоду , динамика
уређења, врста и обим уређења земљишта и носиоци провођења програма.
I. ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА
Ред.
Број

ОПИС

План
2014

1. Одржавање јавних површина :
Одржавање и модернизација градских саобраћајница (крпажа ударних рупа и насипање
макадамских улица) и пјешачке зоне.
• Санација ударних рупа асфалтом са машинским одсјецањем, утоваром ,
одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим предрадњама дебљине 4 , 7, и 10
цм
.................................... цца 8.000,00 КМ
• Одржавање (насипање шљунчаним материјалом ) 1500 м макадамских улица у граду уз утрошак
шљунка од 450,00 м3
........................................ цца 10.000,00 КМ
2. Одржавање локалних и некатегорисаних путева

Страна 2 - Сриједа, 5. фебруар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
•

Санација 27.100 м1 макадамских путева са насипањем шљунковитог материјала , машинским
планиранјем Грејдером и набијањем путем ваљања
............................................. цца 15.000,00 КМ,
• Санација ударних рупа асфалтном масом , са претходним машинским одсјецањем пост.
асфалта, утоваром , одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим предрадњама у
дебљини слоја од 4, 7, 10 цм на подрућју МЗ општине Шамац
............................................ цца 12.000,00 КМ,
• Одржавање проходности локалних и дијелова некатегорисаних путева у зимском периоду
............................................ цца 30.000,00 КМ,

3. Издаци за израду просторно – планске документације – Просторни план
општине Шамац
...................................................цца 100.000,00 КМ,
4. Издаци за реконструкцију и санацију Пјешачке зоне у Шамцу са наставком и продужетком
недовршене површине .................................................................................. цца 100.000,00 КМ,
3. Инвестиционо одржавање , реконструкција и адаптација зграда и објеката
( објекти у МЗ општине, спортски и културни објкти , објекти снабдјевања питком водом и сл )
......... цца 95.000,00 КМ,
4. Санација са унутрашњим уређењем Депоније отпада – „Јелас“
........................цца 20.000,00 КМ
5. Издатци за изградњу и прибављање зграда и објеката – Водопривредни објекти
(сагласности у поступку добивања одобрења за грађење за водторањ V=50 м3)
.................... цца 10.000,00 КМ
6. Изградња и реконструкција јавне расвјете на подручју општине Шамац
(Инвестиционо одржавање на подручју цијеле општине Шамац)
............................................ цца 30.000,00 КМ
7. Реконструкција и инвестиционо одржавање путева и улица

цца 30.0000,00 КМ

Изградња тротоара :
- Тротоар у улици Николе Пашића етапа 1 (десна страна) од ул. Ц. Душана до
улице Ј. Цвијића дужине 160,00 м1, ширине 1,50 м, дебљине 5,00 цм
.......................... цца 9.000,00 КМ
- Тротоар у улици Николе Пашића етапа 2 (деснa странa ) (од ул. Ј. Цвијића до
улице Г.Принципа) дужине 158,00 м1, ширине 1,50 м , дебљине 5,00 цм.
.......................... цца 8.000,00 КМ
- Тротоар у улици В. Караџића (од ул . Г. Принципа до ул. К.Милоша )
дужине 175,00 м, ширине 1,50 м , дебљине 5,00 цм
............................ ........цца 13.000,00 КМ
8. Изградња семафора на раскрсници улица
( Н.Тесле и ул. К.Милоша )
..................................... ....... цца 10.000,00 КМ
9. Припрема грађевинског земљишта за изградњу
................... цца 5.000,00 КМ
( Издаци за прибављање земљишта и издаци по основу
улагања у побољшање земљишта)
Рјешење проблема у избјегличким и повратничким насељима уз помоћ Владе РС – Министарства
за избјеглице и расељена лица
Рјешавање проблема инфраструктуре у избјегличким насељима у Републици Српској
................. цца 40.000,00 КМ
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II. НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења плана су : Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове , друге
надлежне службе у општини и предузећа којима Скупштина општине и Начелник повјери послове
уређења грађевинског земљишта.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Програм уређења грађевинског земљишта проистекао је из јавних расправа о буџету и усвојеног
буџета , те се на основу тога радилo на разради методологије и припреми плана о уређењу градског
грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта, са циљем да будућа улагања у наведену
област буду адекватна.
Програм уређења градског рађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта условљен је
динамиком остваривања горе наведених прихода.
Програм уређења градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у урбаном
подручју општине Шамац обухвата уређивање грађевинског земљишта , улагања у припрему и
изградњу комуналних објеката од значаја за Општину.
Програм се заснива на рјешењима у условима садржаним у законима,, под законским актима ,
одлукама и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења.

-

Програм уређивања грађевинског земљишта обухвата радове и активности на :
припрему грађевинског земљишта за изградњу ( израду геодетских подлога , геомеханичка и друга
испитивања земљишта ради утврђивања чињеница и околности релавантних за грађење, израду
одговарајућих планских докумената, рјешавања имовинско - правних односа у вези са земљиштем ,
објектима, усјевима, засадима и сл., израду техничке документације за објекте , уређаје и инсталације ,
физичко уклањање објеката са површине земљишта или испод ње, усјева , засада и сл.) .
-

Опремању грађевинског земљишта која обухвата изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и
инсталација за саобраћај у кретању и мировању, за снабдјевање електричном енергијом , за
поштанске и ТТ везе, за комуналне дјелатности одређене Законом о комуналним дјелатностима, а
реализује се кроз изградњу објеката индивидуалне и заједничке комуналне потрошње , а на основу
важећих планских аката.

Број: 07-022-19/14
Датум,31.01.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др. вет.мед.
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На основу чл. 30. алинеја 21. и 165а. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. алинеја 2. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) и члана 92. став 1. Пословника Скупштине општине
Шмац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) Скупштина општине Шамац на
четрнаестој редовној сједници одржаној дана 31.01.2014. године. донијела је
О Д Л У К У
о оснивању Одбора за жалбе општине Шамац
I
Оснива се Одбор за жалбе општине Шамац ( у даљем тексту: Одбор).
Одбор одлучује о жалбама службеника и техничких и помоћних радника у другом степену на
рјешења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су
учествовали на јавном конкурсу.
Одлуке Одбора су коначне, а може их преиспитивати надлежни суд у радном спору.
II
Одбор има предсједника и два члана и у свом раду је самосталан.
Одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
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Предсједник и чланови Одбора немају статус службеника и техничког и помоћног радника у
општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају право на накнаду за рад, чија висина се утврђује
одлуком Скупштине општине.
III
Одбор доноси Пословник о раду којим се утврђују правила поступка, начин рада и одлучивања
Одбора, као и друга питања везана за рад Одбора.
Одбор има печат који се израђује у складу са Законом о печатима.
Одбор о свом раду подноси извјештај Скупштини општине, најмање једном годишње.
IV
Предсједника и чланове одбора именује Скупштина општине, након спроведеног јавног
конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.
За спровођење јавног конкурса за избор Одбора Скупштина општине именује комисију од пет
чланова, од којих су три члана са листе стручњака коју је утврдила Скупштина општине, а два члана су
службеници општинске управе који имају одговарајуће професионално искуство.
V
У Одбор може бити именовано лице које испуњава опште услове за запошљавање у општинску
управу и посебне услове за именовање.
Посебни услови за именовање су:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус
студија – дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит и
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.
За члана Одбора не могу се именовати лица запослена у општинској управи.
VI
Члану Одбора престаје мандат прије истека времена на које је именован у случајевима
прописаним Законом о локалној самоуправи.
VII
Средства потребна за рад Одбора обезбјеђују се у Буџету општине Шамац.
Стручно-техничке послове за потребе Одбора обавља Одјељење за општу управу.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-10/14
Датум, 31.01.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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, 118/05 и 98/13), чл. 4. и 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета Републике,
града и општине (''Службени гласник Републике Српске'', број 65/08) и члана 35. и 60. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац, на
четрнаестој редовној сједници, одржаној дана 31.01.2014. године, донијела је
О Д Л У К У
о начину финансирања политичких странака
из Буџета општине Шамац за 2014. годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин и критерији за расподјелу финансијских средстава из Буџета
општине Шамац за финансирање дијела трошкова редовног рада политичиких странака које имају
одборнике у Скупштини општине Шамац за 2014. годину.
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Члан 2.
Право на финансијска средства, у складу са овом одлуком, остварују политичке странке које
имају одборнике у Скупштини општине Шамац.
Члан 3.
Средства за финансирање дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине, обезбјеђују се у Буџету општине Шамац за 2014. годину у износу од
0,59% укупних буџетских прихода из претходне године, односно у укупном износу од 35.000 КМ.
Члан 4.
Расподјела средства из члана 3. ове одлуке се врши на сљедећи начин:
а) 20% распоређује се у једнаким износима политичким странкама које имају одборнике у
Скупштини и
б) 80% распоређује се сразмјерно броју освојених мандата, које политичка странка има у
Скупштини.
Члан 5.
Средстава из члана 4. тачка б) распоређују се тако да се износ новчаних средстава подијели се
са бројем одборника у Скупштини, затим се овај износ подијели на број мјесеци у години и тако
добијен износ представља мјесечни износ новчаних средстава по одборнику.
Члан 6.
Уколико одборник у току трајања мандата напусти политичку странку, финансијска средства
задржава политичка странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 7.
Одјељење за финансије општине Шамац, средства из члана 4. ове Одлуке, дозначава
политичким странкама до 10-тог у мјесецу за претходни мјесец, а према табеларном прегледу мјесечне
расподјеле средстава који чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије општине Шамац.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-12/14
Датум, 31.01.2014.год.

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

ПРЕГЛЕД МЈЕСЕЧНЕ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ
ПОЛИТИЧКА СТРАНКА

1

2
3
4
5
6
7

1
Српска демократска странка
Савез независних
социјалдемократа-СНСД
-Милорад Додик
ДНС
ДП-Д.Чавић
ХСС-НХИ
Социјалистичка партија
Партија демократског
прогреса

ЗА 12

ФИКСНО
УКУПНО МЈЕСЕЧНО
МЈЕСЕЦИ
20%
80%
3+4
ОДБОРНИКА
2
3
4
5
6
6
778
6.720
7.498
625
БРОЈ

5
3
3
2
2

778
778
778
778
778

5.599
3.360
3.360
2.240
2.240

6.377
4.138
4.138
3.018
3.018

531
345
345
251
251

2

778

2.240

3.018

251
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8
9

Независна странка др
Михајло Товирац
СДА
УКУПНО

1
1
25

778
778

7.002

1.120
1.120
27.998

1.898
1.898
35.000

158
158

2.917
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' бр.101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 35. и 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“,
број 4/05 , 9/07 и 15/12) и члана 142. Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду
(„Службени гласник општине Шамац“, број: 9/13), Скупштина општине Шамац, на четрнаестој
редовној сједници одржаној дана 31.01.2014. године донијела је:
ОДЛУКУ
о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на
подручју општине Шамац
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина комуналне накнаде за утрошак електричне
енергије у систему јавне расвјете у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац (у даљем
тексту: сеоске мјесне заједнице), у износу од 3,50 КМ мјесечно по једном обвезнику.

Члан 2.
Обвезници комуналне накнаде из члана 1. ове одлуке су физичка и правна лица
која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње – јавне расвјете, чије некретнине
се налазе у сеоским мјесним заједницама, на подручју гдје је урађена јавна расвјета.
Комунална накнада из члана 1. ове одлуке, плаћа се у годишњем износу у два
дијела и то:
- први дио најкасније до 31. марта текуће године
- други дио до 30. јуна текуће године.
Члан 3.
Од обавезе плаћања комуналне накнаде зе јавну расвјету из члана 1. ове одлуке, поред лица из
члана 144. Одлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду, ослобођена су и физичка и правна
лица чије некретнине се налазе у сеоским мјесним заједницама, изван подручја где је урађена
комунална инфраструктура јавне расвјете.
Члан 4.
Средства прикупљена наплатом комуналне накнаде за јавну расвјету користиће се за плаћање
утрошка електричне енергије за јавну расвјету, изградњу и реконструкцију јавне расвјете и одржавање
јавне расвјете у сеоским мјесним заједницама.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању висине комуналне
накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“ број: 1/12 и 2/13).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана oд дана објављивања
у„Службеном гласнику oпштине Шамац“.
Број: 07-022-11/14
Датум,31.01.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник
општине Шамац», број 4/05, 9/07 и 15/12) и члана 12. Одлуке о условима и процедурама у поступку
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прибављања и располагања имовином општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.16/10
и 12/13), Скупштина општине Шамац, на четрнаестој редовној сједници одржаној 31.01. 2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о висини закупа пословних простора и објеката у својини Општине Шамац и пословних простора
и објеката којима располаже Општина Шамац
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се минимална висина закупа по 1 м2 пословних простора и објеката у
својини Општине Шамац и пословних простора и објеката којима располаже Општина Шамац, а које
даје у закуп правним и физичким лицима.
Члан 2.
Висина минималне закупнине по 1 м2 за пословне просторе који се налазе на територији
општине Шамац утврђује се у износу од:
- за производне и услужне дјелатности 1,0 КМ/м2,
- за трговину и остале дјелатности 2,0 КМ/м2.
Члан 3.
У случају више лица заинтересованих за закуп истог пословног простора, предност ће имати
лице које је понудило већу цијену, које запошљава већи број радника и које ће у пословном простору
обављати производну дјелатност.

Члан 4.
Мјесечна закупнина за пословни простор обрачунава се множењем површине пословног
простора (по м2) и уговорене висине закупнине у складу са овом Одлуком.
Уговором о закупу пословног простора регулисат ће се грејс период, односно период неплаћања
закупнине, сходно висини улагања у пословни простор ради уређења и адаптације за обављање
дјелатности од стране закупопримца.
Закупнина се плаћа у року 5 (пет) дана од дана испостављања фактуре, а за прекорачење
обрачунават ће се законске затезне камате.
Члан 5.
Одјељење за привреду Општине Шамац задужује се за реализацију ове Одлуке и вођење
евиденције издавања пословних простора у закуп.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-13/14
Датум,31.01.2014. 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, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац, на четрнаестој редовној сједници
одржаној дана 31.01.2014. године, донијела је:
О Д Л У К У
о утврђивању листе стручњака за именовање у
Комисију за пријем службеника у јединици
локалне самоуправе
I
Овом Одлуком утврђује се листа стручњака за именовање у Комисију за пријем службеника у
јединици локалне самоуправе како слиједи:
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1. Никола Новаковић
2. Марко Курешевић
3. Саво Курешевић
4. Стево Товирац
5. Мара Ђокић
6. др Драган Илинчић
7. Ведран Ђурђевић
8. Даринко Јефремовић
9. Бошко Баћић
10. Босиљка Стајић
11. Саја Гаврић
12. Стојан Маринковић
13. Свјетлана Галешић
14. Паво Братић
15. Јуро Крајиновић
16. Алија Фитозовић
II
Начелник Општине, приликом спровођења поступка за пријем службеника у јединици локалне
смаоуправе, именује комисију од пет чланова од којих су три члана службеници који имају
одговарајуће професионално искуство, а два члана са листе из тачке 1. ове одлуке.

III
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању листе стручњака за
именовање Комисије за провођење конкурса за избор службеника у јединици локалне самоуправе број
07-022-48/09 од 27.02.2009. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 2/09).
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-14/14
Датум, 31.01.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 38. став 2. и члана 40 став 1 . Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ , број 40/13 и члана 30 Закона о локалној самоуправи „Службени гласник
Републике Српске“ , број 101/04, 42/05, 118/08 и 98/13 , и члана 35. и 60. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'',, број 4/05, 9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац на
четрнаестој редовној сједници, одржаној дана 31.01.2014.године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Просторног плана општине Шамац
број 07-022-227/13 од 16.12. 2013. године
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради Просторног плана општине Шамац број 07-022-227/13 од 16.12.
2013. године („Службени гласник општине Шамац „ , број 14/13 ) члан 1. став 2. мијења се тако што се
на крају текста „тачка,“ замјењује „запетом“ и додаје текст који гласи „ као и усаглашавању са
планским рјешењима из Измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 2025. године“.
Члан 2.
У члану 3 у сатаву 1. послије ријечи „закона о заштити животне средине“ додаје се текст који
гласи:
„за планиране пројекте и активности који нису обухваћени процјеном утицаја на животну средину
, а који сами или с другим пројектима или активностима могу имати битан утицај на еколошки
значајно подручје или заштићену природну вриједност, утврђује њихова прихватљивост за природу у
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односу на циљеве очувања тог еколошки значајног подручја или заштићене природне вриједности ,
доношењем стручног мишљења о прихватљивости пројекта у складу са Законом о заштити природе“.
Члан 3.
У члану 4 ријечи“ Правилник о садржају , начину израде и доношења докумената просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске „број 59/11 )“ , замјењује се ријечима : „ и
Правилником о начину израде , садржају и формирању докумената просторног уређења („Службени
гласник Републике Српске“: „број 69/13)“ .
Члан 4.
Иза члана 4 , Одлуке додаје се члан 5. који гласи:
„Просторни план Општине Шамац израдити у дигиталном облику , а што је
дефинисано чланом 179. Правилника о садржају , начину израде и доношења документа просторног
уређења („Службени гласник Републике Српске„број 69/13), а у вези са чланаом 15. Правилника о
садржају , носиоцима просторно – информационог система и методологији прикупљања и обраде
података („ Службени гласник Републике Српске „број 93/13) .
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

Број: 07-022-15/14
Датум,31.01.2014.год.

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

8
На основу чл. 30., 31а.став 4. и 36. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) и чланом 121. Пословника Скупштине
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) Скупштина општине
Шамац на четрнаестој редовној сједници одржаној дана 31.01.2014.године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о накнади за вршење одборничке дужности
и дужности члана у радним тијелима Скупштине општине Шамац
I
У Одлуци о накнади за вршење одборничке дужности и дужности члана у радним тијелима
Скупштине општине Шамац број 07-022-38/13 од 04.03.2013. године (''Службени гласник општине
Шамац'', број 2/13) у члану 2. став 2. мијења се и гласи:
''У случајевима када одборник не присуствује сједници Скупштине општине или напусти
сједницу без одобрења предсједника Скупштине, осим у случају болести одборника, члана уже поодице
одборника или смрти члана уже породице одборника, накнада из става 1. овог члана умањује се за
50%.''
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-16/14
Датум, 31.01.201.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.101/04,42/05,118/05 и 98/13),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
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Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
четрнаестој редовној сједници одржаној 31.01.2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Тринаесте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из записника са Тринаесте редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
16.12.2013. 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: 07-022-17/2014
Шамац, 31.01.2014.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, 118/05 и 98/13),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 четрнаестој редовној сједници, одржаној 31.01. 2014.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 замјеник начелника Општине усмено поднио на четрнаестој
редовној сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 31.01.2014. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-18/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.01.2014.год.
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, 118/05 и 98/13), чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
4/05, 9/07 и 15/12) и члана 5. Одлуке о јавним расправама (''Службени гласник општине Шамац'', број
12/09), а након разматрања Нацрта Статута Општине Шамац, Скупштина Општине Шамац на
четрнаестој редовној сједници одржаној дана 31.01.2014.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Нацрт Статута Општине Шамац и упућује на јавну расправу.
2. Нацрт Статута објавиће се на интернет страници Општине Шамац www.opstinasamac.org.
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3. Јавна расправа ће се спровести у року од 20 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Начелник Општине, служба Начелника
Општине и Стручна служба Скупштине Општине, који се истовремено обавезује да доставе Скупштини
Општине, уз Приједлог Статута, извјештај о резултатима јавне расправе са мишљењима и приједлозима
изнесеним у истој.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-9/14
Датум, 31.01.2014.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, 118/05 и 98/13),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 четрнаестој редовној сједници, одржаној 31.01. 2014.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2013,
години са Планом коришћења средстава од водних накнада и извјештаја о утрошку средстава од
накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2013.
годину
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2013,
години са Планом коришћења средстава од водних накнада и извјештајем о утрошку средстава од
накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2013. годину.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-20/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.01.2014.год.
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, 118/05 и 98/13),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 четрнаестој редовној сједници, одржаној 31.01. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2013.годину

Прихвата се
2013.годину.

I
Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за

II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022- 21/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.01.2014.год.
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, 118/05 и 98/13),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 четрнаестој редовној сједници, одржаној 31.01. 2014.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за
јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава
за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2013. години
I
Прихвата се Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне
накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати
средстава за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2013. години
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-22/14
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.01.2014.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
15
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске „, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13 ), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута
општине Шамац („ Службени гласник општине Шамац „, број 4/05,9/07 и 15/12 ), д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПОПИСУ И ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС
У циљу утврђивања стварног стања имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем, именују се сљедеће пописне комисије:
I – Централна пописна комисија у саставу:
1. Јован Поповић, предсједник комисије
2. Славица Варадиновић, замјеник предсједника
3. Велибор Ђокић, члан комисије
II – Комисија за попис основних средстава, у саставу:
1. Дакановић Наташа, предсједник комисије
2. Бијелић Комљен, замјеник предсједника
3. Аџић Младен, члан
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4. Максимовић Ненад, члан
5. Мишић Јоцо, члан
III – Комисија за попис материјала и ситног инвентара:
1. Михајловић Ратко, предсједник комисије
2. Симеуновић Сузана, замјеник предсједника
3. Аранђић Cтево, члан комисије
IV – Комисија за попис новчаних средстава:
1. Ђурић Крста, предсједник комисије
2. Петрушић Јела, замјеник предсједника
3. Ракић Драгиња, члан комисије

V – Комисија за попис обавеза и потраживања:
1. Маслић Велимир, предсједник комисије
2. Сичић Јован, замјеник предсједника
3. Видовић Игор, члан комисије
Попис имовине и обавеза врши се са стањем на дан 31.12.2013. године.
Свака комисија је дужна да прије отпочињања пописа донесе свој план по коме ће вршити попис.
Комисије под редним бројем II, III, IV и V достављају Централној комисији план најкасније до
21.12.2013., а Централна комисија доставља свој план надлежном извршном органу до 28.12.2013.
године.
Комисије које имају обавезу да попис или дио пописа окончају до 05.01.2014.године дужне су да
до тог датума саставе коначне пописне листе и да их заједно са извјештајем о попису са утврђеним
инвентурним разликама, доставе Централној пописној комисији.
Остале комисије свој извјештај о попису достављају Централној комисији до 20.01.2014. године.
Свака комисија за попис самостално саставља извјештај о попису који је заједно са потписаним
пописним листама дужна доставити Централној пописној комисији у форми коју одреди Централна
пописна комисија.
На основу извјештаја појединих пописних комисија, Централна пописна комисија дужна је да
састави сљедеће извјештаје, и то:
-

извјештај о попису сталне имовине, материјала и ситног инвентара, потраживања
обавеза, готовине и еквивалента готовине.

Извјештаји се достављају начелнику Општине.
Накнада за рад Комисија и чланова истих ће бити утврђена накнадно посебним рјешењима.
Број: 01-022-238/13
Датум, 18.12.2013. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 43. став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац,
(«Службени гласник општине Шамац», број 4/05 и 9/07) и у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о
празницима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број 43/07), Начелник општине
Шамац, д о н о с и
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ОДЛУКУ
о радном времену за вријеме
републичких празника за 2014. годину
Члан 1.
Да у дане републичких празника, а републички празници у Републици Српској су: Нова година
(1. и 2. јануар), Дан Републике (9. јануар), Медјународни празник рада (1. и 2. мај), Дан побједе над
фашизмом (9.мај) и Дан успостављања општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (21.
новембар), ради задовољења неопходних потреба грађана, могу радити продавнице са прехрамбеном
робом у редовном радном времену.
Члан 2.
Комуналне сервисне службе, сервисне службе водовода и канализације и електродистрибуције,
јединице ватрогасне службе и службе у области здравства у дане републичких празника, наведених у
члану 1. ове Одлуке, ће имати дежурства, а здравствене апотеке, ветеринарске амбуланте, продавнице
погребне опреме, радње које обављају вулканизерске дјелатности и пекаре (производња хљеба, пецива,
свјежих тјестенина, колача и продаја истих), као и пословни објекти којима је другим законским
прописима изричито дозвољено, могу да раде у дане републичких празника који су наведени у члану 1.
ове Одлуке. (Сви угоститељски објекти у дане новогодишњих и божићњих празника могу радити
неограничено).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-022-241/13
Датум, 27.12.2013. 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 и 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине Шамац («Службени
гласник Општине Шамац», број 4/05,9/07 и 15/13),те на основу Приједлога Комисије за утврђивање
листе приједлога додјеле студентских стипендија у школској 2013/2014 години именоване рјешењем
број:01-111-114/2013, Начелник Општине Шамац, по расписаном конкурсу за додјелу стипендија у
школској 2013/2014 години, доноси
О Д Л У К У
о додјели стипендија у школској 2013/2014. годину
I
Општина Шамац додјељује стипендије у школску 2013/2014 годину слиједећим студентима:
СТУДЕНТИ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА:
1. Перић (Симе) Андрији из Шамца, студенту I године Факултета физичког васпитања, остварена
просјечна оцјена 4,03,
2. Недић (Војислава) Војислави из Горње Слатине, студенту I године Факултета здравствених
наука, студијски програм Радиологија, остварена просјечна оцјена 3,34,
3. Масларевић (Мирта) Милету, из Крушковог Поља, студенту I године Пољопривредног
факултета, студијски програм заштита биља, остварена просјечна оцјена 2,98,
4. Станојевић (Милорада) Александру из Шамца, студенту III године Саобраћајног факултета,
студијски програм Телекомуникације, остварена просјечна оцјена 7,32,
СТУДЕНТИ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ДЈЕЦЕ РАТНИХ-ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I – IV
КАТЕГОРИЈЕ:
1. Тривић (Јовице) Саши из Шамца, студенту I године Факултета политичких наука, студијски
програм Социологија, остварена просјечна оцјена 4,42,
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СТУДЕНТИ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ДЈЕЦЕ ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА:
1. Павић (Ивице) Ивани из Шамца, студенту II године Факултета политичких наука, студијски
програм Журналистика, остварена просјечна оцјена 6,78,
СТУДЕНТИ ИЗ ЧИЈИХ ПОРОДИЦА СТУДИРА ДВА ИЛИ ВИШЕ СТУДЕНАТА А
НИКО НИЈЕ КОРИСНИК СТИПЕНДИЈЕ:
1. Тешановић (Драгомира) Јовани из Шамца, студенту I године Високе медицинске школе,
студијски програм Лабораторијско инжењерство остварена просјечна оцјена 4,60,
2. Радуловић ( Живка ) Јовани из Шамца студенту I године Технолошког факултета студијски
програм Нафтно петролејско инжењерество са оставреном просјечном оцјеном 4,06,
3. Глигоревић ( Николе ) Јелени из Тишине, студенту I године Биолошког фалултета, одсјек
Биологија,са оствареном просјечном оцјеном 4,04,
4. Станишић ( Слободана ) Славиши из Д.Слатине студенту I године Високе здравствене школе,
студијски програм Струковна медицинска сестра, са оставреном просјечном оцјеном 3,44,
5. Радић ( Бошка ) Стефану из Д.Слатине студенту I године Пољопривредног факултета, студијски
програм Воћарство и виноградарство, са оствареном просјечном оцјеном 3,31,
6. Симић ( Петра ) Ратку из Баткуше ,студенту I године факултета за физичког васпитања и
спорта, са оствареном просјечном оцјеном 3,80,
7. Цвјектовић ( Миодрага) Горану из Шамца, студенту I године факултета политичких наука
студијски програм Новинарство и комуникације са оствареном просјечном оцјеном 3,71,
8. Живковић ( Добре ) Милани из Горње Слатине, студенту II године Факултета физичког
васпитања и спорта, са оствареном просјечном оцјеном 6,57,
9. Лукић (Славке) Милану из Корнице, студенту III године Медицинског факултета, са оствареном
просјечном оцјеном 6,50,
10. Стојичић (Предрага) Дајани из Крушковог Поља, студенту II године Природно математичког
факултета, студијски програм Екологија и заштита животне средине, са оствареном просјечном
оцјеном7,13,
11. Тутњевић (Жарка ) Бојани из Тишине, студенту I године Гоеграфског факултета студијски
програм Туризмологија са оствареном просјечном оцјеном 4,69,
12. Илић (Пере ) Милошу из Гајева, студенту II године Природно матетматичог факултета
студијски програм Техничко васпитање и информатика, са оствареном просјечном оцјеном 7,00,
СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ ШКОЛУЈУ ЗА ЗАНИМАЊА КОЈА СУ ДЕФИЦИТАРНА
1. Нинковић ( Боже ) Николини из Шамца, студенту I године Стоматолошког факултета,
са оствареном просјечном оцјеном 5,00,
2. Маринковић ( Зорана) Стефану из Шамца, студенту I године Природно математичког
факултета, студијски програм Хемија, са оствареном просјечном оцјеном 5,00,
3. Бркић ( Миће) Јовани из Гајева, студенту I године Природно математичког факултета студијски
програм Математика и информатика, са оствареном просјечном оцјеном 4,95,
4. Игњатовић (Илије ) Маји из Крушковог Поља, студенту I године Природно математичког
факултета студијски програм Математика и информатика са оствареном просјечном оцјеном
4,92,
5. Босић ( Мирослава ) Слађани из Г.Слатине, студенту I године Медицинског факултета, са
оствареном просјечном оцјеном 4,88,
6. Марковић (Младенка) Јелени из Шамца,студенту I године Технолошког факултета студијски
програм Хемијско инжењерство и технологија са оствареном просјечном оцјеном 4,64,
7. Бабић (Вукосава ) Слађани из Баткуше,студенту I године Медицинског факултета студијски
програм Медицинско лабораторијска дијагностика, са оствареном просјечном оцјеном 4,25,
8. Божић (Миленка ) Зорици из Шамца, студенту I године Природни математичког факултета,
студијски програм Математика, са оствареном просјечном оцјеном 4,23,
9. Бајић ( Велимира ) Давиду из Шамца студенту I године Медицинског факултета студијски
програм Медицински техничар са оствареном просјечном оцјеном 3,86,
10. Ђукић ( Вукосава) Саји из Брвника, студенту I године Природно математичког факултета
студијски програм Хемија са оствареном просјечном оцјеном 3,77,
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11. Тодоровић ( Драгослава ) Мирјани из Д.Слатине,студенту III године Медицинског факултета,
студијиски програм Интегрисане акадеске студије медицине са оствареном просјечном оцјеном
7,79,
12. Божић ( Зорана) Наташи из Обудовца, студенту II године Технолошког факултета студијски
програм Биотехнолошки и прехрамбени са оствареном просјечном оцјеном 8,89,
13. Унчанин (Душана ) Милици из Шамца, студенту III године Технолошког факултета студијски
програм Прехрамбено инжењерство са оствареном просјечном оцјеном 8,63,
II
Висина стипендије за школску 2013/2014 годину износи 100,00 КМ мјесечно а не исплаћују се
за мјесеце јули и август као ни за вријеме апсолвентског стажа.
III
Одобрена новчана средства исплаћиват ће се са потрошачке јединице: 0150 на терет
еконмског кода 416100 текуће дознаке грађанима- стипендије, а биће уплаћивана на жиро рачуне
студената из тачке I ове Одлуке..
IV
Са студентима – стипендистима из тачке I ове Одлуке Општина Шамац ће закључити
појединачне уговоре о додјели стипендија.
V
Уговор у име Општине Шамац, као даваоца стипендије, закључиће Начелник Општине Шамац.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиват ће се почев од 01.01.2014.године и
бит ће објављена у «Службеном гласнику Општине Шамац».
Број: 01- 022 - 3/2014
Датум, 22.01.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 43.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број
101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине Шамац («Службени
гласник Општине Шамац», број 4/05, 9/07 и 15/12),те на основу Приједлога Комисије за утврђивање
листе приједлога додјеле студентских стипендија у школској 2013/2014 години именоване рјешењем
број: 01-111-114/2013, Начелник Општине Шамац, по расписаном конкурсу за додјелу стипендија у
школској 2013/2014 години, доноси
О Д Л У К У
о додјели стипендија за мастер студије за школску 2013/2014. годину
I
Општина Шамац додјељује стипендије за мастер студије за школску 2013/2014 годину
слиједећим студентима:
СТУДЕНТИ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА:
1. Николић (Зорана) Петру из Шамца, инжењеру пољопривреде са оствареном просјечнаом
оцјена 8,43, уписан на мастер академске студије: студијски програм: Биљне науке,
2. Васиљевић (Гавре) Госпави из Шамца, дипломираном економисти, остварена просјечна оцјена
7,53. , уписана на мастер академске студије: факултет за економију и менаџмент и
3. Глигоревић (Мирка) Драгану из Тишине, дипломиро на Економском факултету, остварена
просјечна оцјена 7,28 уписана на Мастер студије у UNI GRAC.
II
Висина стипендије за школску 2013/2014 годину износи 100,00 КМ а не исплаћују се за мјесеце
јули и август,
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III
Са студентима – стипендистима из тачке I ове Одлуке Општина Шамац ће закључити
појединачне уговоре о додјели стипендија.
IV
Уговор у име Општине Шамац, као даваоца стипендије, закључиће Начелник Општине Шамац.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиват ће се почев од 01.01.2014.године и
бит ће објављена у «Службеном гласнику Општине Шамац».
Број: 01-022-6/2014
Датум, 22.01.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл.правник
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Начелник Општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
епублике Српске “ број: 101/04, 42/05, 18/05 и 98/13 ), члана 15. Закона о рачуноводству и ревизији
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 36/09), члана 16. Правилника о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза
(„Службени гласник Републике Српске“ број 71/10), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута
општине Шамац ( „ Службени гласник општине Шамац „ број 4/05,9/07 и 15/12 ), д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Централне пописне комисије
I
Именује се Централна пописна комисија у саставу:
1. Јован Поповић - предсједник комисије
2. Славица Варадиновић – замјеник предсједника
3. Велибор Ђокић - члан
II
Задатак комисије из тачке I овог рјешења је да сачини збирни извјештај до 30.01.2014. године
те да предложи начин књижења утврђених разлика и исте достави начелнику општине.
III
Централна пописна комисија је дужна у свом раду придржавати се Упутства о начину
обављања пописа број 05-022-239/13 од 18.12.2013. године.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-111-117/2013
Датум, 18.12.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), 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
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању Комисије за вршење интерне контроле
I
У рјешењу о именовању Комисије за вршење интерне контроле овог органа број 01-111-113/09
од 03.12.2009. године, у члану I , став 1,тачка 3. брише се.
Досадашња тачка 4., постаје тачка 3.
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У осталом дијелу члан I остаје непромијењен.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-113/09
Датум, 22.01.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чланом 48. 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 иплати новчаних подстицаја
и помоћи у пољопривреди по рјешењима на основу захтјева из 2013. године
I
Oдобрава се исплата средстава из Буџета Општине Шамац за 2014. годину, позиција 414100,
субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (подстицаји за развој
пољопривреде) на име новчаних подстицаја и помоћи у пољопривреди које су корисници остварили по
захтјевима из 2013. године, по рјешењима број:03-330-71/13;3-330- 95/13; 3-330-170/13; 3-330-195/13;
3-330-152/13; 3-330-189/13; 3-330-74/13; 3-330-121/13; 3-330-194/13; 3-330-142/13; 3-330-115/13, од
дана 05.12.2013. године, и рјешењима број: 3-330-196/13 и 3-330-197/13, од дана 06.12.2013. године,
све у укупном износу од 6.703,75 КМ,
II
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије Административне службе
општине Шамац.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022-2/2014
Шамац, 17.01.2014. године
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 48. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
4/05, 9/07 и 15/12) и члана 5.став 2. Одуке о јавним расправама (''Службени гласник општине Шамац'',
број 12/09), Начелник општине Шамав, доноси
З А К Љ У Ч А К
о организовању јавне расправе о
Нацрту Статута општине Шамац
I
Јавна расправа о Нацрту Статута општине Шамац одржаће се у периоду од 04.02.2014. године
до 24.02.2014. године.
II
Јавна расправа из тачке 1. одржаће се у форми електронске јавне расправа у којој ће
заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје
примједбе, приједлоге и сугестије, уз обавезно одржавање јавне расправе дана 18.02.2014. године у
хотелу ''Плажа'' у Шамцу, са почетком у 19 часова.
III
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Нацрт Статута општине Шамац биће објављен на званичној интернет презентацији општине
Шамац www.opstinasamac.org, инфо-пулту у згради Административне службе општине Шамац,
просторијама Савјета мјесних заједница и мјесним канцеларијама.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Стручна служба начелника општине, Стручна служба
Скупштине општине и самостални стручни сарадник за рад на информационим системима, који су
дужни јавну расправу провести у складу са Одлуком о јавним расправама.
V
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 01-022-23/2014
Шамац, 04.02.2014. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

23
На основу члана 9. Одлуке о јавним расправама (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/09)
Начелник општине Шамац, утврђује
П Л А Н
одржавања јавне расправе о
Нацрту Статута општине Шамац
1. Јавна расправа о Нацрту Статута општине Шамац одржаће се у периоду од 04.02.2014.
године до 24.02.2014. године, а према следећем плану:
- електронска јавна расправа путем званичне интернет презентације Општине Шамац
водиће се у периоду 04.02.-24.02.2014. године у којој ће заинтересована лица путем
електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје примједбе,
приједлоге и сугестије,
- јавни састанак на којем ће се обавити јавна расправа одржаће се дана 18.02.2014. године у
Шамцу у малој сали хотела ''Плажа'' са почетком у 19 часова.
2. За водитеља јавне расправе одређује се Светлана Павловић, самостални стручни сарадник за
односе с јавношћу и прес центар.
Задатак водитеља јавне расправе је да води јавну расправу, утврђује број присутних, најављује
говорника, усмјерава ток јавне расправе на задату тему, стара се о уредном евидентирању изнијетих
приједлога, примједби и сугестија и о одржавању реда на јавној расправи.
3. За представника предлагача – уводничара одређује се Раденко Чупељић координатор
Административне службе општине Шамац.
4. За записничара одређује се Нијемчевић Зденка стручни сарадник за административно
техничке послове Скупштине општине.
5. За техничку подршку за провођење електронске јавне расправе задужује се Бојан Чанчаревић
– самостални стручни сарадник за рад на информационим системима.
6. На јавној расправи водиће се записник на прописаном обрасцу, који потписују водитељ јавне
расправе и записничар.
Записник се сравнава, умножава и доставља Начелнику општине као организатору јавне расправе у
року од три дана од дана одржавања јавног састанка на којем је вођена јавна расправа.
7. О мјесту, датуму и времену одржавања јане расправе о Нацрту Статута општине Шамац
грађани ће бити обавијештени путем јавног позива постављеног на огласним таблама и то: у згради
Административне службе, насељеном мјесту Шамац, свим мјесним заједницама и званичној интернет
презентацији Општине Шамац (www.opstinasamac.org) и упућивања писаних или телефонских позива.
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8. Нацрт Статута општине Шамац биће објављен на званичној интернет презентацији општине
Шамац, огласној табли у згради Административне службе општине Шамац, просторијама Савјета
мјесних заједница и мјесним канцеларијама.
9. Јавне расправе проводиће се у складу са Одлуком о јавним расправама (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/09) и овим Планом.
10. План одржавања јавне расправе о Нацрту Статута општине Шамац биће објављен у
''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-022-23/2014
Шамац, 04.02.2014. године
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

АКТИ ОРГАНА ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ ШАМАЦ

На основу члана 5. Закона о јавним предузећима, члана 2. став 1. Закона о измјенама и допунама Закона
o јавним предузећима ( '' Службени гласник РС '' број: 75 / 04, 78/11 ),
и члана 19. Статута Јавног Предузећа за управљање зоном '' Слободна зона '' Шамац – пречишћени
текст ( '' Службени гласник Општине Шамац '' број: 8/09, 6/12 ) Скупштина ЈП ''Слободна зона'' Шамац
дана 13.12.2013.године, на својој првој ванредној сједници доноси:
ОДЛУКУ
О ПРОМЈЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
'' СЛОБОДНА ЗОНА '' ШАМАЦ
члан 1.
Због законске обавезе усклађивања са Законом о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима ( ''
Службени гласник РС '' број: 78 / 11 ), организује се Јавно предузеће за управљање зоном ''Слободна
зона '' Шамац са п.о. у правној форми привредног друштва са ограниченом одговорношћу.
Предузеће ће убудуће пословати под називом: Јавно предузеће за управљање зоном
'' Слободна зона '' друштво са ограниченом одговорношћу Шамац.
Скраћени назив предузећа је ЈП '' Слободна зона '' д.о.о. Шамац.
Сједиште Јавног предузећа је у Шамцу, улица Пут Српских добровољаца бб.
члан 2.
Оснивач Предузећа је Општина Шамац, са сједиштем у Шамцу, улица Краља Александра
Карађорђевића број 4.
члан 3.
Вриједност основног капитала Предузећа, а према Рјешењу Дирекције за приватизацију
Републике Српске број: 1317 - СП -01 / 06 од 08.06.2006. године, износи 2.050.662,00 КМ.
члан 4.
Предузеће за своје обавезе у правном промету одговара цјелокупном имовином.
Члан друштва са ограниченом одговорношћу не одговара за обавезе друштва, осим до износа
неунесеног улога у имовину друштва.
члан 5.
Јавно предузеће обавља следеће дјелaтности:
- одржава и обезбјеђује простор, инфраструктуру и техничке услове за
обављање дјелатности вршења царинског, инспекцијског и сваког другог надзора везаног за стварање
услова за царињење роба и услуга, те обезбјеђивање мјера заштите животне средине,
- организује и утврђује услове за градњу у складу са законом,
- управља Зоном тако што: одлучује о захтјевима за обављање дјелатности у зони, обезбјеђује рад у
зони, улазак у зону и излазак из зоне, одређује тарифу за кориштење пословног простора у зони,
- 42.12, изградња жељезничких пруга и подземних жељезница,
- 42.13, изградња мостова и тунела,
- 42.21, изградња цјевовода за течности и гасове,
- 42.22, изградња водова за електричну струју и телекомуникације,
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42.91, изградња хидрограђевинских објеката,
42.99, изградња осталих објеката нискоградње, д.н.
43.11, уклањање објеката
43.12, припремни радови на градилишту,
43.21, електроинсталациони радови,
43.22, увођење инсталација водовода, канализације, гаса и инсталација за гријање и
климатизацију,
- 43.29, остали грађевински инсталациони радови,
- 43.99, остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.н.
- 50.30, превоз путника унутрашњим воденим путевима,
- 50.40, превоз робе унутрашњим воденим путевима,
- 52.10, складиштење робе,
- 52.22, услужне дјелатности у воденом саобраћају,
- 52.24, претовар терета,
- 52.29, остале помоћне дјелатности у превозу,
- 55.20, одмаралишта и остали смјештај за краћи одмор,
- 69.20, рачуноводствене, књиговодствене и ревизорске дјелатности,
дјелатности савјетовања који се односе на порез,
- 73.11, агенције за рекламу и пропаганду,
- 73.12, услуге оглашавања ( прдстављања ) преко медија,
- 73.20, истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74.30, дјелатности преводилаца и тумача,
- 74.90, остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.
- 77.34, изнајмљивање и давање у закуп ( лизинг ) саобраћајних средстава за пловидбу,
- 82.11, комбиноване канцеларијско административне услужне дјелатности,
- 82.19, фотокопирање, припрема докумената и остале специјализоване канцеларијске
помоћне дјелатности,
- 82.30, организација састанака и пословних сајмова,
- 82.91, дјелатности агенција за прикупљање и наплату рачуна и кредитних
канцеларија,
- 82.92, дјелатности паковања,
- 82.99, остале пословне помоћне услужне дјелатности, д.н.
-

Све напријед наведене дјелатности Предузеће ће вршити и у спољнотрговинском пословању у складу
са законом.
члан 6.
Јавно предузеће је правни сљедбеник ЈП '' Слободна зона '' Шамац.
Постоји правни континуитет права, обавеза и одговорности досадашњег Јавног предузећа у новој
правној форми организовања у складу са Законом и овом Одлуком.
члан 7.
Органи управљања и руковођења Јавног предузећа су: Скупштина, Надзорни одбор и Управа
предузећа.
Скупштину Јавног предузећа чине лица именована Одлуком СО-е Шамац. Тренутни чланови
Скупштине настављају да обављају послове Скупштине Јавног предузећа.
Чланови Надзорног одбора чине в.д. чланови именовани Одлуком бр: 464 – 10 / 13 – 3. Именовани
остају на наведеној дужности до редовног избора - именовања чланова Надзорног одбора.
Управу предузећа чине в.д. директор Живан Којић, без ограничења овлаштења, именован Одлуком
број: 518 – 11 / 13 – 3, дана 13.11.2013. године и в.д. извршног директора за економска питања Зора
Воћкић, са ограниченим овлаштењима. Именовани остају на наведеним дужностима до редовног
именовања - избора Управе предузећа у складу са законским и подзаконским прописима.
члан 8.
Јавно предузеће има Одбор за ревизију, надлежност састав и избор чланова Одбора за ревизију
утврђени су Законом о јавним предузећима и Статутом.
члан 9.
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Одредбе Статута ускладиће се са одредбама ове Одлуке, одредбама Закона о измјенама и допунама
закона о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима и другим позитивно – правним
прописима у року од 90 дана.
члан 10.
На основу ове Одлуке извршиће се код надлежног суда упис промјене правне форме организовања
Јавног предузећа у друштво са ограниченом одговорношћу – једночлано.
члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у Службеном Гласнику Општине
Шамац.
предсједавајући Скупштине Предузећа
Крста Бајкановић, дипл.ецц.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ
1. ПРОГРАМ Изградње и уређења простора за 2014. годину
2. ОДЛУКА о оснивању Одбора за жалбе општине Шамац
3. ОДЛУКА о начину финансирања политичких странака из Буџета општине Шамац за
2014. годину
4. ОДЛУКА о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским
мјесним заједницама на подручју општине Шамац
5. ОДЛУКА о висини закупа пословних простора и објеката у својини Општине Шамац
и пословних простора и објеката којима располаже Општина Шамац
6. ОДЛУКА о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију за пријем
службеника у јединици локалне самоуправе
7. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о приступању изради Просторног плана
општине Шамац број 07-022-227/13 од 16.12. 2013. године
8. ОДЛУКА о измјени Одлуке о накнади за вршење одборничке дужности и дужности
члана у радним тијелима Скупштине општине Шамац
9. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из записника са Тринаесте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
10. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
11. ЗАКЉУЧАК
12. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу
водних накнада у 2013, години са Планом коришћења средстава од водних накнада и
извјештаја о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе за 2013. годину
13. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и
уређења простора за 2013.годину
14. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Одлуке о утврђивању
висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на
подручју општине Шамац и наплати средстава за одржавање и изградњу јавне
расвјете у 2013. години

АКТИ НАЧЕЛНИКА

15. ОДЛУКА О ПОПИСУ И ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС
16. ОДЛУКА о радном времену за вријеме републичких празника за 2014. годину
17. ОДЛУКА о додјели стипендија у школској 2013/2014. годину
18. ОДЛУКА о додјели стипендија за мастер студије за школску 2013/2014. годину
19. РЈЕШЕЊЕ о именовању Централне пописне комисије
20. РЈЕШЕЊЕ о измјени рјешења о именовању Комисије за вршење интерне контроле
21. ЗАКЉУЧАК о иплати новчаних подстицаја и помоћи у пољопривреди по
рјешењима на основу захтјева из 2013. године
22. ЗАКЉУЧАК о организовању јавне расправе о Нацрту Статута општине Шамац
23. ПЛАН одржавања јавне расправе о Нацрту Статута општине Шамац
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24. ОДЛУКА О ПРОМЈЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
'' СЛОБОДНА ЗОНА '' ШАМАЦ
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