Страна 1 - Сриједа, 13. јул 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
www.opstinasamac.org
Година

XXIII
Број 7

Сриједа,
13. јул 2016. године
Шамац

Краља Александра I
Карађорђевића 4
76230 Шамац
Тел.054/611-237
Факс.054/620-300

Жиро рачун:
Орган управе
општине
Шамац
562-011-0000166117

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
136
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, став 1, тачка б, Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетосмој
редовној сједници, одржаној дана 7. јула 2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног земљишта у својини општине Шамац, ради грађења
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено земљиштe у својини општине Шамац (у даљем тексту: земљиште),
означено са к.ч. бр. 1830/37, уписано у ПЛ бр. 103/47, у површини од 1639 м2 , а што се по старом
катастарском операту односи на к.ч. бр. 835, из ЗК улошка бр. 126, КО Г. Хасић, исте површине, ради
грађења индивидуалних стамбених објеката физичких лица.
Члан 2.
Стављање у промет земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним надметањемлицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке, у износу од 1,40
КМ/ м2.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-188/16
Дана 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима
(Службени гласник Републике Српске, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, став 1, тачка б,
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута
општине Шамац (Службени гласник Општине Шамац, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на
тридесетосмој редовној сједници, одржаној дана 07.07. 2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиштe у својини општине Шамац (у даљем тексту:
грађевинско земљиште), означено са к.ч. бр. 1105/136, уписано у ПЛ бр. 245/216, у површини од 1361 м2 ,
а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. бр. 260/1 (дио), из ЗК улошка бр. 58, КО Шамац,
исте површине.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке:
-за асфалтирани дио, површине 695 м² ,у износу од 35,00 КМ/ м2 ,
-за неасфалтирани дио, површине 666 м² ,у износу од 25,00 КМ/ м².
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-189/16
Дана 07.07. 2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, став 1, тачка б, Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетосмој
редовној сједници, одржаној дана 07.07.2016.године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиштe у својини општине Шамац (у даљем тексту:
грађевинско земљиште), означено са к.ч. бр. 1088/9, уписано у ПЛ бр. 245/217 , у површини од укупно 200
м2 , а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. бр. 22/46, из ЗК улошка бр. 1260, у површини
од 41 м2, к.ч. 22/47 из ЗК улошка бр. 1715, у површини од 84 м2 и к.ч. 22/45, из ЗК улошка бр. 1587, у
површини од 75 м2 , КО Шамац.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке, у
износу од 30,00 КМ/ м2.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-190/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, став 1, тачка б, Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетосмој
редовној сједници, одржаној дана 07.07 2016.године, донијела
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О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиштe у својини општине Шамац (у даљем тексту:
грађевинско земљиште), означено са к.ч. бр. 1105/137, уписано у ПЛ бр. 245/218, у површини од 2604 м2 ,
а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. бр. 260/1 (дио), из ЗК улошка бр. 58, КО Шамац, у
површини од 2604 м2.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке у
износу од 25,00 КМ/ м².
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-191/16
Датум,07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

140
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, став 1, тачка б, Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетосмој
редовној сједници, одржаној дана 07.07.2016.године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиштe у својини општине Шамац (у даљем тексту:
грађевинско земљиште), означено са к.ч. бр. 1096/8 у површини од 1061 м2 , и к.ч. бр. 1096/1 у површини
од 1472 м2 , а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. бр. 269/11 у површини од 1061 м2 и
269/4 у површини од 1472 м2, оба уписана у ПЛ бр. 245, из ЗК улошка бр. 1794, КО Шамац.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
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надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке:
-за означено са к.ч. бр. 1096/8, површине 1061 м² ,у износу од 8,50 КМ/ м2 ,
-за означено са к.ч. бр. 1096/1, површине 1472 м² ,у износу од 8,50 КМ/ м².
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-192/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, став 1, тачка б, Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетосмој
редовној сједници, одржаној дана 07.07.2016. године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању у промет непокретност у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет непокретност у својини општине Шамац (у даљем тексту: непокретност),
означена као:
- к.ч. бр. 1206/2, уписана у ПЛ бр. 245/217 као кућа и зграда у површини од 528 м2 , и двориште у
површини од 1872 м2 , што укупно износи 2 400 м2, а што се по старом катастарском операту односи на
к.ч. бр. 227/3, из ЗК улошка бр. 281, у површини од 2 400 м2, КО Шамац и
- к.ч. бр. 1206/3, уписана у ПЛ бр. 245/217 као двориште у површини од 1321 м2, а што се по старом
катастарском операту односи на к.ч. бр. 227/4, из ЗК улошка бр. 281, исте површине, КО Шамац.
Члан 2.
Стављање у промет непокретности из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем-лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати Начелник

5

Страна 6 - Сриједа, 13. јул 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7
општине.
Почетна цијена непокретности утврђена је од стране вјештака грађевинске струке, за:
- к.ч. бр. 1206/2, у површини од 2 400 м², у износу од 28 562, 39 КМ, и
- к.ч. бр. 1206/3, у површини од 1321 м², у износу од 8,50 КМ/ м2, укупно 11 228,50 КМ.
Члан 4.
Уколико непокретност наведена у члану 1. ове Одлуке не буде продата на најмање двије
лицитације, продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац, уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-193/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 23. став 1, 2. и 53. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, Одлуке о
условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином Општине Шамац (Службени
гласник Општине Шамац бр. 16/10) и члана 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетосмој редовној сједници, одржаној
дана 07.07. 2016. год, донијела је
О Д Л У К У
о стицању својине на непокретности у КО Обудовац
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Шамац, ради проширења мјесног гробља у Обудовцу, стиче својину на
непокретности означеној са к.ч. 1800/5, њива 4. класе зв. Камењаш, површине 2006 м², уписане у ПЛ бр.
376/3, у коме је као посједник уписан Павловић (Војислав) Танасије са дијелом 1/1, a што се по старом
катастарском операту односи на к.ч. бр. 1409/11, из ЗК улошка бр. 27 КО Обудовац, у коме је у Б
власничком листу као сувласник уписан Павловић (Војислав) Танасије из Обудовца, са дијелом 9/168.
Члан 2.
Даје се сагласност Начелнику општине Шамац да у циљу регулисања међусобних права и обавеза
уговорених страна, закључи са продавцем, Павловић (Војислав) Танасијем, купопродајни Уговор о
куповини непокретности описане у члану 1. ове Одлуке за купопродајну цијену у износу од 12,96 КМ/м²,
што за 2006 м² износи укупно 26.000,00 КМ, према извршеној процјени вриједности од стране вјештака
грађевинске струке .
Члан 3.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности, извршиће се
упис права својине и права коришћења у корист Општине Шамац, са дијелом 1/1.
Члан 4.
Општина Шамац ће прије закључивања Уговора из члана 2. ове Одлуке, затражити мишљење
Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у Добоју, у смислу члана 22. Закона о
правобранилаштву („Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11).
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-194/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 356. става 2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ бр.
124/08, 58/09 и 95/11) и члана 35. и 78. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетосмој редовној сједници, одржаној дана 07.07.2016.
год, донијела је
О Д Л У К У
о губитку статуса јавног добра за некретнину у КО Корница
Члан 1.
Утврђује се да је изгубило статус јавног добра земљиште (у даљем тексту: земљиште), означено по
старом катастарском операту као к.ч. бр. 59/16, из ЗК улошка бр. 282, КО Корница, у површини од 125 м²,
уписана као јавно добро са дијелом 1/1, а што се по новом катастарском операту односи на дио к.ч. бр.
982/2, уписане у ПЛ бр. 409/23, укупне површине 801 м², гдје је као посједник уписан Петар (Анто)
Лушо, са дијелом 1/1.
Члан 2.
На основу ове Одлуке, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука ПЈ
Шамац, у земљишнокоњижној евиденцији, извршиће брисање уписа за земљиште из члана 1. ове Одлуке
као јавно добро са дијелом 1/1, и исто ће уписати као својину Општине Шамац са дијелом 1/1.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-195/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30 став 1 алинеја 11 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку
прибављања и располагања имовином општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10)
и члана 35. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), Скупштина
општине Шамац на тридесетосмој редовној сједници одржаној дана 07.07.2016. године, донијела је
Одлуку
о додјели на коришћење и одржавање непокретности у својини
Општине Шамац
I
Еколошком удружењу „ЕКОБ“ Обудовац, дају се на коришћење и одржавање непокретности у својини
Општине Шамац и то парцеле:
-означена као к.ч. број 86/3 у површини од 6.873м2 к.о. Браница, а што се по
старом катастарском операту односи на к.ч. број 2292/5, исте површине, к.о. СП
Обудовац
-означена као к.ч. број 167/4 у површини од 27.260м2 к.о. Браница, а што се по
старом катастарском операту односи на к.ч. број 2292/2, исте површине, к.о. СП
Обудовац
-означена као к.ч. број 168 у површини од 4.990м2 к.о. Браница, а што се по старом
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катастарском операту односи на к.ч. број 2292/3, површине 3.740м2 и к.ч. број
2443/5 површине 1.250м2, к.о. СП Обудовац
-означена као к.ч. број 169 у површини од 5.599м2 к.о. Браница, а што се по старом
катастарском операту односи на к.ч. број 2443/4, исте површине, к.о. СП
Обудовац
-означена као к.ч. број 170 у површини од 339м2 к.о. Браница, а што се по старом
катастарском операту односи на к.ч. број 2443/6, исте површине, к.о. СП
Обудовац
-означена као к.ч. број 171 у површини од 29.082м2 к.о. Браница, а што се по
старом катастарском операту односи на к.ч. број 2443/2, исте површине, к.о. СП
Обудовац
II
Некретнине из тачке I ове Одлуке, које у фактичком стању представљају комбинацију водене и копнене
површине – тзв. Јекића ровањи, Еколошко удружење „ЕКОБ“ Обудовац може искључиво користити у
сврху очувања, унапређења и заштите животне средине, развоја еколошке свијести и савјести о значају
очувања животне средине и рекреативне сврхе.
III
Непокретности из тачке I ове Одлуке дају се на коришћење и одржавање Еколошком удружењу „ЕКОБ“
Обудовац, без накнаде, на период од 12 година.
IV
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Еколошким удружењем „ЕКОБ“ Обудовац закључи
уговор, којим ће се детаљно регулисати права и обавезе уговорних страна.
V
Право коришћења непокретности из тачке I ове Одлуке се неће евидентирати у јавним евиденцијама
непокретности које се воде код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Шамац.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-196/16
Датум, 07.07.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 23. став 1, 2. и 53. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5, Одлуке о
условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“ бр. 16/10) и члана 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац на тридесетосмој редовној сједници, одржаној
дана 07.07.2016.године, донијела је
О Д Л У К У
о стицању својине на непокретности у КО Средња Слатина
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Шамац, за потребе мјесног гробља у Средњој Слатини, стиче својину на
непокретности означеној као к.ч. бр. 10/1, површине 5459 м², уписане у ПЛ бр. 342/1, у коме је као
посједник уписан Мандић (Мато) Јозо са дијелом 1/1, a што се по старом катастарском операту односи на
к.ч. бр. 943/4, из ЗК улошка бр. 678 КО Средња Слатина, у коме је у Б власничком листу као сувласник
уписан Мандић (Мато) Јозо из Средње Слатине, са дијелом 1/24.
Члан 2.
Даје се сагласност Начелнику општине Шамац да у циљу регулисања међусобних права и обавеза
уговорених страна, закључи са продавцем, Мандић (Мато) Јозом, купопродајни Уговор о куповини
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непокретности описане у члану 1. ове Одлуке, у површини од 5459 м², за купопродајну цијену у износу
од укупно 20.000,00 КМ.
Члан 3.
На непокретности из члана 1. ове Одлуке, у јавним евиденцијама непокретности, извршиће се
упис права својине и права коришћења у корист Општине Шамац, са дијелом 1/1.
Члан 4.
Општина Шамац ће прије закључивања Уговора из члана 2. ове Одлуке, затражити мишљење
Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника у Добоју, у смислу члана 22. Закона о
правобранилаштву („Службени гласник Републике Српске“, бр. 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-197/16
Датум, 07.07.2016. 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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о остваривању права породица погинулих бораца, ратних војних
инвалида и цивилних жртава рата
I
Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о остваривању права породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-186/2016
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

147
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање приоритета
у мјесним заједницама и критеријумима за одређивање приоритета
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I
Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о реализацији Одлуке о анкети као
средству за утврђивање приоритета у мјесним заједницама и критеријумима за одређивање
приоритета.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022- 185 /2016
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

148
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених категорија лица –
корисника права на новчану помоћ у 2015. години
I
Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о стању и потребама социјално
угрожених категорија лица – корисника права на новчану помоћ у 2015. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-184/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

149
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине Шамац у 2015. години
I
Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о стању безбједности на подручју општине
Шамац у 2015. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-183/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

150
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о провођењу пројекта «Реконструкција и проширење водоводног
система општине Шамац»
I
Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о провођењу пројекта
«Реконструкција и проширење водоводног система општине Шамац»
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-182/2016
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

151
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, разматрајући Извјештај ЈЗУ Дом здравља
Шамац о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и
контроле незаразних болести у 2015. години, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2015. години
I
1. Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма
превенције и контроле незаразних болести у 2015. години.
2. Скупштина општине даје препоруку ЈЗУ Дом здравља Шамац да, у сарадњи са школама и
другим релевантним институцијама, и даље ради на промоцији активности у оквиру Програма
превенције и контроле незаразних болести и јачању свијести родитеља о значају превентивних прегледа
дјеце и омладине школског узраста.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-181/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

152
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2015.
години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2016. години
I
1. Скупштина општине Шамац усваја Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика
на подручју општине Шамац у 2015. години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2016.
години.
2. Скупштина општине тражи од Одјељења за привреду да, приликом израде плана буџетских
средстава за накнаде трошкова превоза ученика основних школа и суфинансирање трошкова превоза
ученика Средње школе „Никола Тесла“ за наредну годину, планира и потребна средства за накнаде за
превоз ученика са посебним потребама, у пуном износу трошкова превоза.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-180/2016
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

153
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2015. години
I
1. Скупштина општине Шамац прихвата Информацију о демографском стању на
подручју општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2015. години.
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2. Скупштина општине тражи да Служба за друштвене дјелатности у поднесеној Информацији, у
табеларном прегледу броја рођених, вјенчаних и умрлих у 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015.
години, изврши исправку података за 2013. годину.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-187/2016
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

154
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о не усвајању Извјештаја о раду Начелника општине у органима КП «Водовод и канализација» а.д.
Шамац
I
Скупштина општине Шамац не усваја Извјештај о раду Начелника општине у органима
КП «Водовод и канализација» а.д. Шамац.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-179/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

155
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 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07. 2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о не прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Скупштина општине Шамац не прихвата Информацију о активностима Начелника Oпштине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац, коју је начелник Општине усмено поднио на
тридесетосмој редовној сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 07.07.2016. године.
II
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Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-177/16
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 07.07.2016. год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

156
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 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетосмој редовној сједници одржаној 07.07.2016.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са Тридесетседме редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са Тридесетседме редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 31.05.2016. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-176/16
Датум, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске“, број
68/07 и 109/12) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14)
Скупштина општине Шамац, на тридесетосмој редовној сједници одржаној дана 07.07.2016.године ,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора ЈУ Народна библиотека Шамац
1. Вера Јовановић из Обудовца, разрјешава се дужности директора ЈУ Народна библиотека
Шамац са 29.07. 2016. године, прије истека мандата због испуњавања услова за старосну
пензију.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Вера Јовановић из Обудовца је на функцију директора ЈУ Народна библиотека Шамац именована
рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-43/14 од 12.09.2014. године.
Дана 10.05.2016. године Вера Јовановић упутила је Скупштини општине Шамац допис број 35/16, којим
обавјештава да јој 01.08.2016. године радни однос у ЈУ Народна библиотека Шамац престаје ради одласка
у старосну пензију.
Комисија за избор и именовање је на двадесетдеветој сједници одржаној дана 04.07.2016.године,
разматрајући допис Вере Јовановић директора ЈУ Народна библиотека Шамац, утврдила приједлог
рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
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Скупштина општине Шамац, на тридесетосмој сједници одржаној дана 07.07.2016.године, донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може
покренти управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-64/16
Дана, 07.07.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
158
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05,118/05и 98/13), а у складу са чланом 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о начину управљања и кориштења, односно давања у
закуп „Кино сале“ Шамац
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин управљања и кориштења пословног простора (кино сала Шамац)
која је у власништву односно којим располаже Општина Шамац (у даљем тексту:Општина), услови,
критеријуми као и поступак давања на кориштење односно у закуп простора, те висина накнада и осталих
трошкова везаних за кориштење односно закуп простора.
Члан 2.
Простор из члана 1. овог Правилника сматра се:
- Кино сала
Члан 3.
Текуће трошкове одржавања (струја, вода, трошкови телефона, чишћење и сл.) за простор из члана 2. овог
Правилника плаћа Општина Шамац.
УСЛОВИ И НАЧИН ДАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ПРИВРЕМЕНО ИЛИ
ПОВРЕМЕНО КОРИШТЕЊЕ
Члан 4.
Општина Шамац може давати на кориштење простор из члана 2. овог Правилника привремено или
повремено.
Привременим кориштењем у смислу претходног ставa сматра се константно, свакодневно или
периодично кориштење које траје одређено вријеме, али не дуже од 1 године.
Повременим кориштењем у смислу става 1. овог члана сматра се кориштење за којим се потреба
појављује с времена на вријеме.
Члан 5.
О повременом и привременом кориштењу простора у предметној некретнини одлучује Начелник
општине,или лице које овласти, и то за повремено кориштење одобрењем, док се за привремено
кориштење закључује уговор о кориштењу.
Члан 6.
Простор из члана 2. овог Правилника може се давати на кориштење уз накнаду, а износ накнаде за
привремено или повремено кориштење пословног простора утврђен је у прилогу који је саставни дио овог
Правилника.
Износ накнаде из става 1. овог члана обрачунава се у сатима, данима или мјесецима, зависно о врсти
програма, активности или дјелатности која се обавља у пословном простору.
Накнада се уплаћује на рачун трезора Општине Шамац број: 562-011-00002845-54 отворен код НЛБ
„Развојна банка“ а.д. Бања Лука, а наведена средства користе се за одржавање пословног простора за који
се плаћа накнада.
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Члан 7.
Без накнаде из члана 6. овог Правилника простор се може давати на кориштење:
- регистрованим политичким странакама за одржавање трибина,
- рад установа које се брину за особе с посебним потребама,
- потребе хуманитарних, социјалних, културних и спортских, те других правних лица која дјелују на
подручју општине Шамац,
- књижевне, позоришне и музичке приредбе уколико се организују без наплаћивања улазница.
Члан 8.
Општина доноси годишњи План управљања простором из члана 2. овог Правилника до краја текуће
године за идућу годину у којем ће навестинамјену кориштења простора, термине кориштења простора, те
се исти након сагласностиСкупштине Општине истиче на огласној таблиОпштине Шамац.
О начину кориштења простора и употреби кључева брине се особа коју одреди Начелник општине
посебним рјешењем (у даљем тексту: Управник), уз накнаду трошкова особи које она у обављању тог
посла има.
Члан 9.
Простор из члана 2. овог Правилника ће се дати на кориштење подношењем захтјева.
Захтјев за кориштење простора из става 1. овог члана подноси се Начелнику општине, а обавезно садржи:
- податке о пословном простору за који се подноси захтјев,
- податке о подносиоцу захтјева,
- временско раздобље и дужину трајања привременог или повременог кориштења простора (број сати,
дана или мјесеци),
- врсту дјелатности која се жели обављати у простору.
Члан 10.
На основу поднесеног захтјева и након утврђеног термина привременог кориштења Начелник општине и
подносилац захтјева закључују уговор о кориштењу најкасније седам дана прије почетка кориштења
простора.
Члан 11.
Уговор о привременом кориштењу пословног простора садржи сљедеће:
- податке о уговорним странама,
- податке о пословном простору који се даје на привремено или повремено кориштење,
- податке о програму односно активности које ће се у простору обављати,
- износ накнаде за привремено или повремено кориштење пословног простора или основу на темељу које
се пословни простор даје без накнаде,
- обавезе корисника у погледу мјера противпожарне заштите, осигурања реда и мира, те пријављивање
јавног окупљања,
- обавезе корисника у погледу истицања рекламних порука и натписа.
УСЛОВИ И НАЧИН ДАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАКУП
Члан 12.
Уколико се укаже потреба за давањем у закуп простора из члана 2. овог Правилника, а од интереса је за
општину, Начелник општине се обвезује о истом тражити сагласност Скупштине Општине и путем својих
служби провести јавни конкурс(Лицитацију) у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини РС и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“ број 20/12) .
Одлуку о одабиру најповољнијег понуђача доноси Начелник општине и након тога закључује уговор о
закупу, најдуже до 3 године.
Члан 13.
Одлуку о цијени закупа или о давању на кориштење без накнаде доноси Скупштина Општине
Шамацпосебним закључком, а на основу приједлога Начелника општине.
Члан 14.
Начелник општине доставља Скупштини општине сваке године План управљања простором из члана 2.
овог Правилника, као и годишње извјештаје о кориштењу и закупу истог заједно са приједлогом
финансијског плана за идућу годину.
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Члан 15.
Управник ће обављати надзор над кориштењем простора и са свом потребном пажњом савјесног
домаћина водити бригу о одржавању и чишћењу истог уз евиденцију кориштења наведеног простора.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношењаи биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022- 158/2016:
Датум,17.05.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

159
На основу члана члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05, и 98/13), члана 18 и 88. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ " , број 39/14), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац,
број 3/14), Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„Вршење услуга адултицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке „Вршење адултицидног третмана комараца на подручју Општине
Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције
за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 35.000,00 KM са урачунатим ПДВ-ом, односно
29.914,54 KM без урачунатог ПДВ-а и утврђена је Планом јавних набавки за 2016. годину („Службени
гласник Општине Шамац“ број 02/16 , 04/16, 05/16 и 6/16 ) у оквиру позиције број 0150 Одјељења за
привреду. Потребна средства су планирана Буџетом општине Шамац на конту број 412200-Расходи за
ком. услуге (дератизација и дезинсекција).
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 01-022-153 /2016
Датум: 03.06.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

160
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14) и члана 9. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2016. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/15), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица у буџету за 2016.
годину, на следећи начин:
0130- Одјељење за општу управу
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 511300- Издаци за набавку опреме, износ од 4.000 КМ,
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~ на конто 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 1.000
КМ;
0151- Служба за друштвене дјелатности
~ са конта 415200- Капитални грантови вјерским организацијама, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 415200- Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама), износ од
1.000 КМ;
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 416100- Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације проjеката повратка, износ од
25000 КМ,
~ на конто 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде комисијама), износ
од 13.000 КМ,
~ на конто 412900- Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет послодавца,
износ од 12.000 КМ;
0190- Остала буџетска потрошња
~ са конта 621100- Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412900- Расходи за судска рјешења, износ од 2.000 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2016. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0130- Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „6.000“ замјењује се
износом „1.000“,
~ на броју рачуна 511300- Издаци за набавку опреме, износ „14.000“ замјењује се износом „18.000“,
~ на броју рачуна 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„3.000“ замјењује се износом „4.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба задруштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200- Капитални грантови вјерским организацијама, износ „10.000“ замјењује се
износом „9.000“,
~ на броју рачуна 415200- Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама),
износ „3.800“ замјењује се износом „4.800“.
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ на броју рачуна 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде
комисијама), износ „59.000“ замјењује се износом „72.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца, износ „5.000“ замјењује се износом „17.000“,
~ на броју рачуна 416100- Текуће дознаке грађанима-Издаци у циљу реализације проjеката повратка,
износ „50.000“ замјењује се износом „25.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0190- Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 412900-Расходи за судска рјешења, износ „20.000“ замјењује се износом „22.000“,
~ на броју рачуна 621100- Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ „650.000“
замјењује се износом „648.000“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-154/16
Датум: 07.06.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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161
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04,42/05,118/09 и 98/13) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“
број 03/14), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПОВЈЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ У LED ТЕХНОЛОГИЈИ
Члан 1.
Поништава се Јавни позив за прикупљање писаних понуда за повјеравање обављања комуналне
дјелатности реконструкције, управљања и одржавања јавне расвјете на подручју Општине Шамац у LED
технологији, број 01-052-27/2016 од дана 30.05.2016. године, објављен на огласној табли општине Шамац,
веб сајту општине Шамац, у „Службеном гласнику Општине Шамац“и у дневном листу „Еуро Блиц“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли, веб сајту општине
Шамац, у „Службеном гласнику Општине Шамац“ и у дневном листу „Еуро Блиц “.
Образложење
На основу члана 7. и 11. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/11), Одлуке Скупштине општине Шамац о давању сагласности за покретање пројекта
увођења система LED расвјете („Службени гласник Општине Шамац“ , број 5/16) и члана 60. Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), дана 30.05.2016. године објављен је
Јавни позив за прикупљање писаних понуда за повјеравање обављања комуналне дјелатности
реконструкције, управљања и одржавања јавне расвјете на подручју Општине Шамац у LED технологији.
У току трајања Јавног позива, утврђени су бројни недостаци, који указују на повреду одредби
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), а самим тим и на садржај
објављеног јавног позива.
Сходно наведеном, Начелник општине донио је Одлуку као у диспозитиву.
Број: 01-022 - 156 /16
Датум: 10.06.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70 става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно
одредбама члана 60. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) ,
Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“
путем отвореног поступка
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка за набавку робе „ Набавка горива за потребе
Општинске управе Шамац“ објављеног дана 16.05.2016. године под бројем 144-1-1-12-3-12/16 на
порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине и у „Службеном гласнику БиХ“ број 37 од дана
20.05.2016. године. Предмет јавне набавке је „ Набавка горива за потребе Општинске управе Шамац“ .
Процијењена вриједност набавке износи 29.914,53 КМ без ПДВ-а за набавку 9.400 литара еуро дизела и
7.500 литара безоловног бензина.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигла је једна (1) понудa сљедећег понуђача:
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1. „Нестро Петрол“ад Бања Лука
Члан 3.
Комисија је констатовала да је горе наведени понуђач доставио комплетну документацију у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о обавезној
примјени преференцијалног третмана домаћег, која је на основу Одлуке о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган обавезан је да приликом обрачуна цијена понуда, у
сврху упоређивања понуда, умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 15% за уговоре
који се додјељују у 2015 и 2016. години.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде и примјене
преференцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена сљедећа ранг листа.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Понуђени
попуст

Цијена понуде
у КМ
са укљ.
попустом

Укупна
цијена понуде
у КМ
са ПДВ-ом

-Еуро 4 дизел

- Еуро 4дизел

- Еуро 4дизел

- Еуро 4дизел

-Безооловни
бензин

-Безооловни
бензин

-Безооловни
бензин

-Безооловни
бензин

Цијена понуде у
КМ
(без ПДВ-а)

Р.бр
.

Укупно
без
ПДВ-а у
КМ

Назив
понуђача

13.096,08 КМ
1

„Нестро
Петрол“а.д.
Бања Лука

5%

12.144,276

Укупно
са
ПДВом

14.556,29292
22.840,96 26.723,92

10.833,00 КМ

4%

10.399,680

12.167,6256

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа на основу критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће
понуде и примјене преференцијалног третмана домаћег у износу од 22.840,96 КМ без ПДВ-а, односно
26.723,92 КМ с урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-25/16 од 31.05.2016.године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од десет (10) дана од дана пријема ове Одлуке достави
оригинал или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана
45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 6.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или
препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може
бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и
другим странкама у поступку.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022 - 160 /16
Датум: 15.06.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

20

Страна 21 - Сриједа, 13. јул 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7

163
На основу члана 70. става 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) , 43. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Записника комисије
о оцјени понуда за набавку вршења услуга прољећне систематске дератизације на подручју Општине
Шамац у 2016. години. Начелник општине Шамац д о н о с и:
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуга „Вршење адултицидног третмана комараца на подручју
Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева
Члан 1.
У поступку јавне набавке за набавку услуга „Вршење адултицидног третмана комараца на подручју
Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда објављеног дана 06.06.2016. године
под бројем 144-7-2-15-3-15/16 на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине. Предмет јавне
набавке је набавка услуга „Вршење адултицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац путем
конкурентског захтјева за доставу понуда. Процијењена вриједност набавке износи 29.914,53 без ПДВ-а.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигла је у року једна (1) понуда, сљедећег понуђача:
1) „ЕКО-БЕЛ“ доо Трн, Лакташи
Члан 3.
Комисија је констатовала да је горе наведени понуђач доставио комплетну документацију у складу
са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ као и Изјаву о обавезној примјени
преференцијалног третмана домаћег која је на основу Одлуке о обавезној примјени преференцијалног
третмана домаћег, уговорни орган обавезан је да приликом обрачуна цијена понуда, у сврху упоређивања
понуда, умањи цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 15% за уговоре који је се додјељују
у 2015 и 2016. години.
На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде и примјене
преференцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена сљедећа ранг листа.
Ранг листа пристиглих и оцијењених понуда:

Р. бр.

1

Назив

понуђача

„ЕКО-Бел“д.о.о.
Трн, Лакташи

Цијена понуде у КМ
без ПДВ-а

Цијена понуде у КМ са
ПДВ-ом

29.680,00

34.725,60

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ЕКО-Бел“ д.о.о. Трн, Лакташи чија је понуда најнижа
цијена технички задовољавајућа на основу критеријума најнижа цијена технички задовољавајуће понуде
и примјене преференцијалног третмана домаћег у износу од 29.680,00 КМ без ПДВ-а, односно 34.725,60
КМ с урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-29/16 од 13.06.2016.године са препоруком саставни је дио
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или
овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. став 2,
тачке од а) до д) као и доказ о примјени преференцијалјног третмана домаћег.
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Члан 6.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке сваки понуђач који је учествовао у овом поступку
може ради заштите својих права у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке, уложити жалбу (најмање
три примјерка) у писаној форми уговорном органу-Општини Шамац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022- 161 /2016
Датум: 15.06.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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На основу члана 188. и 195. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06,
92/09 и 121/12), Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2016. години, те примјене
члана 10. став 1. тачке б., Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14),
у складу са одредбама члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине
Шамац, број 3/14), а у циљу заштите становништва и материјалних добара од високих вода, а у
вези са функционисањем црпних станица „Рудине“ и „Дуга“ у Шамцу у 2016. години, Начелник
општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и Канализација“а.д.
Шамац
Члан 1.
У Одлуци о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“а.д. Шамац,
број:01-022-53/16 од 03.03.2016. године, Члан 2. мијења се и гласи:
У циљу реализације ове Одлуке закључује се Споразум између Општине Шамац, ЈУ „Воде
Српске“ Бијељина и уговор између Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац и
Општине Шамац.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“
Број: 01-022-171/16
Датум: 23.06.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић
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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 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14) и члана 9. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2016. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/15), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица у буџету за 2016.
годину, на следећи начин:
0124- Служба за локални економски развој, пољопривреду и село
~ са конта 511700- Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима), износ од 4.950
КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на конто 415200- Текући грантови- Општински Црвени крст, износ од 4.950 КМ.
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0140- Одјељење за финансије
~ са конта 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
30.000 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на конто 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине, износ
од 5.000 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање, износ од 10.000 КМ,
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 15.000 КМ.
0150- Одјељење за привреду
~ са конта 415200- Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(омладински парламент), износ од 1.500 КМ,
~ са конта 517100- Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима
(Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у Општини Шамац), износ од 30.000 КМ,
~ на конто 412200- Расходи за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција, износ од 16.500 КМ,
~ на конто 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 15.000 КМ.
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 416100- Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације проjеката повратка, износ од
24.500 КМ,
~ са конта 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета, износ
од 5.000 КМ,
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор, износ од 10.000 КМ,
~ са конта 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 5.000 КМ,
~ са конта 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 19.000 КМ,
~ са конта 513200- Издаци по основу улагања у побољшање земљишта, износ од 4.000 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на конто 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине, износ
од 2.500 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на конто 415200- Текући грантови организацијама и удружењима у области културе, износ од 2.000 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове:
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева, износ
од 10.000 КМ,
~ на конто 412700- Расходи за остале стручне услуге, износ од 4.000 КМ,
~ на конто 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 39.000 КМ,
~ на конто 511100- Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објерката-јавна расвјета, износ од
10.000 КМ.
0190- Остала буџетска потрошња
~ са конта 413100- Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ од 70.000 КМ,
~ са конта 413900- Расходи по основу затезних камата у земљи, износ од 78.500 КМ,
~ са конта 621100- Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 279.000 КМ,
~ на конто 621900- Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 337.500 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2016. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
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У оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на броју 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине, износ
„75.000“ замјењује се износом „82.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0124- Служба за локални економски развој, пољопривреду и село:
~ на броју рачуна 511700- Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима), износ
„18.000“ замјењује се износом „4.950“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на броју рачуна 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „380.000“ замјењује се износом „350.000“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање, износ „30.000“ замјењује се износом „40.000“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи, износ „65.000“ замјењује се износом „80.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0150- Одјељење за привреду:
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге-дератизација и дезинсекција, износ „40.000“
замјењује се износом „56.500“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(омладински парламент), износ „2.000“ замјењује се износом „500“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „40.000“ замјењује
се износом „55.000“,
~ на броју рачуна 517100- Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа
добављачима (Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у Општини Шамац), износ
„32.000“ замјењује се износом „2.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови- Општински Црвени крст, износ „42.600“ замјењује се
износом „47.550“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови организацијама и удружењима у области културе, износ
„25.000“ замјењује се износом „27.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове:
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање
путева, износ „66.000“ замјењује се износом „76.000“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за остале стручне услуге, износ „30.000“ замјењује се износом
„34.000“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „70.000“ замјењује се
износом „109.000“,
~ на броју рачуна 416100- Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације проjеката повратка,
износ „25.000“ замјењује се износом „500“,
~ на броју рачуна 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџета, износ „60.000“ замјењује се износом „55.000“,
~ на броју рачуна 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџета, износ „60.000“ замјењује се износом „55.000“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-јавна расвјета, износ
„20.000“ замјењује се износом „30.000“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор, износ „15.000“
замјењује се износом „5.000“,
~ на броју рачуна 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ „28.000“ замјењује се износом „23.000“,
~ на броју рачуна 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ „20.000“ замјењује се износом „1.000“,
~ на броју рачуна 513200- Издаци по основу улагања у побољшање земљишта, износ „5.000“ замјењује се
износом „1.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0190- Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 413100- Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ „160.000“ замјењује се
износом „90.000“,
~ на броју рачуна 413900- Расходи по основу затезних камата у земљи, износ „13.000“ замјењује се
износом „24.500“,
~ на броју рачуна 621100- Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ „648.000“
замјењује се износом „369.000“,
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~ на броју рачуна 621900- Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ „59.000“
замјењује се износом „396.500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022- 173 /2016
Датум: 30.06.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

166
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 60. и 79. Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), те одредбама Одлуке о извршењу
буџета општине Шамац за 2016. годину („Службени гласник општине Шамац“, број 12/15), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I – Прихвата се приједлог Комисије за оцјену пројектних приједлога организација цивилног друштва РС и
БиХ (ОЦД) у склопу јавног позива за предају пројектних приједлога који се имплементирају на
територији општине Шамац и финансираће се пројекти сљедећих организација цивилног друштва:
- Општинска организација Црвеног крста са износом до 4.938,00КМ
- Плесни клуб „Princess“ Шамац са износом до 7.085,00КМ
- Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ Обудовац са
износом до 3.450,00КМ
II – Финансирање прихваћених пројектних приједлога ће се одвијати на сљедећи начин:
- 20% од одобреног износа пројекта - аванс;
- 50% од одобреног износа послије првог извјештаја о мониторингу;
- 30% од одобреног износа послије завршног мониторинга.
III – За реализацију овог закључка задужују се Одјељење за финансије, Служба за друштвене дјелатности
и Служба за локални економски развој, пољопривреду и село.
Број: 01-022-157/2016

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум, 08.06.2016. године

мр Саво Минић

167
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 60. и 79. Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I – Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 14.203,80 КМ
(словима:четрнаестхињададвјестотриконвертибилнемарке и 80/100) у сврху набвке и уградње клима
уређаја у згради општинске управе Шамац.
II - За износ средстава из тачке I овог Закључка извршиће се прерасподјела средстава са
потрошачке јединице 0120 – Начелник општине, са позиције буџетска резерва на потрошачку јединицу
0130 - Одјељење за општу управу, на позицију 511300 – Издаци за набавку опреме.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-170/2016
Датум, 27.06.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

168
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), члана 19. Закона о систему јавних служби
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07 и 109/12) и члана 60. и 79. Статута Општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Јавне
предшколске установе „Радост“ Шамац број 01-175/2016 од 01.07.2016. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-023-8/2016
Датум, 04.07.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

169
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 60. и 79. Статута
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I – Одобрава сеисплата средстава буџетске резерве у износу од 50.000,00 КМ
(словима:педесетхиљадаконвертибилнемарке)по Споразуму са Инвестиционо развојном банком
Републике Српске за обвезнице.
II - За износ средстава из тачке Iовог Закључка извршиће се прерасподјела средстава са буџетска
резерва на потрошачку јединицу 0190 –Остала буџетска потрошња, на позицију 621900 – Издаци за
отплату неизмирених обавеза из ранијих година.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022- 199 /2016
Датум: 12.07.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

170
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 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Начелник Општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Милан Симић, дипл. инжењер пољопривреде, одређује се за одговорну особу испред
Општинске управе Шамац за праћење реализације Уговора о функционисању водопривредних објекатацрпних станица „Рудине“ и „Дуга“ у општини Шамац.
Ово рјешење се доноси на неодређено вријеме
II
Задатак именованог јесте да након достављања потребне документације од стране КП „Водовод и
канализација“а.д. Шамац у складу са Уговором (закљученим са изабраним Извођачем, копије понуде
Извођача, Одлуке Општине Шамац о избору најповољнијег понуђача и достављене фактуре Извођача,
која је претходно потписана и овјерена од стране свих овлаштених лица у складу са законом) изврши
увид у исту, обиђе наведене црпне станице и констатује степен реализације изведених радова, и након
тога сачини свој писмени извјештај о реализованим активностима и достави га Јавној Установи „Воде
Српске“ у Бијељину.
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III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број:01-111 -53/16
Датум: 06.06.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
136. ОДЛУКА о стављању у промет неизграђеног земљишта у својини општине Шамац,
ради грађења
137. ОДЛУКА о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
138. ОДЛУКА о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
139. ОДЛУКА о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
140. ОДЛУКА о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
141. ОДЛУКА о стављању у промет непокретност у својини општине Шамац
142. ОДЛУКА о стицању својине на непокретности у КО Обудовац
143. ОДЛУКА о губитку статуса јавног добра за некретнину у КО Корница
144. ОдлукА о додјели на коришћење и одржавање непокретности у својини Општине
Шамац
145. ОДЛУКА о стицању својине на непокретности у КО Средња Слатина
146. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о остваривању права породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата
147. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Одлуке о анкети као
средству за утврђивање приоритета у мјесним заједницама и критеријумима за
одређивање приоритета
148. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених
категорија лица – корисника права на новчану помоћ у 2015. години
149. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању безбједности на подручју општине
Шамац у 2015. години
150. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о провођењу пројекта «Реконструкција и
проширење водоводног система општине Шамац»
151. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма
превенције и контроле незаразних болести у 2015. години
152. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на
подручју општине Шамац у 2015. години и план расподјеле средстава за превоз ученика
у 2016. години
153. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о демографском стању на подручју
општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2015. години
154. ЗАКЉУЧАК о не усвајању Извјештаја о раду Начелника општине у органима КП
«Водовод и канализација» а.д. Шамац
155. ЗАКЉУЧАК о не прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
156. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из Записника са Тридесетседме редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
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157. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу директора ЈУ Народна библиотека Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
158. ПРАВИЛНИК о начину управљања и кориштења, односно давања у
закуп „Кино сале“ Шамац
159. ОДЛУКА о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Вршење услуга
адултицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац“
160. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
161. ОДЛУКА О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ
ПОНУДА
ЗА
ПОВЈЕРАВАЊЕ
ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ У LED ТЕХНОЛОГИЈИ
162. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку робе „Набавка
горива за потребе Општинске управе Шамац“ путем отвореног поступка
163. ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА за набавку услуга „Вршење
адултицидног третмана комараца на подручју Општине Шамац“ путем конкурентског
захтјева
164. ОДЛУКА о измјени Одлуке о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и
Канализација“а.д. Шамац
165. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
166. ЗАКЉУЧАК
167. ЗАКЉУЧАК
168. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне предшколске установе „Радост“ Шамац
169. ЗАКЉУЧАК
170. Р Ј Е Ш Е Њ Е
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