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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
398.
На основу члана 39 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16) члан
65. став 3, члана 69. став 1, члана 80. став 1,члан 83. став 1, , члана 125. став 2. и члана 134. став 2. Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана
36. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине
Шамац, на наставку XIII редовне сједнице одржаном 05.11.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о уређењу простора и грађевинском земљишту
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се градско и остало грађевинско земљиште на подручју општине Шамац
(у даљем тексту: Општина), уређују се услови и начин располагање градским грађевинским земљиштем и
осталим грађевинским земљиштем у својини Општине, подјела градског грађевинског земљишта по
зонама, основ и мјерила за обрачун накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за
ренту, начин плаћања накнада, услови за изградњу помоћних и постављање привремених објеката и
уређаја, површине и висине помоћних и привремених објеката за које није потребна грађевинска дозвола,
начин издавања локацијских услова за сјечу стабала, уређење фасада, коришћење земљишта за
постављање објеката у сврху логоровања, рекреације и друго, критеријуми за израду градилишних ограда,
као и друга питања од значаја за уређење простора и грађење објеката на подручју Општине.
Члан 2.
Поред Закона о уређењу простора и грађењу, подзаконских аката донесених на основу овог
закона, и ове Одлуке, уређење простора Општине уређује се у складу са прописима из области заштите
животне средине, коришћења пољопривредног и грађевинског земљишта, шума, вода, руда, саобраћаја,
енергетике, заштите културно-историјског насљеђа и природе, заштите од елементарних непогода и
ратних дејстава, техничких опасности.
Члан 3.
Општина на свом подручју утврђује и остварује политику уређења простора доношењем и
спровођењем одговарајућих планова.
II - ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 4.
(1) Општина уређује грађевинско земљиште и стара се о његовом рационалном коришћењу, према
намјени земљишта предвиђеној планским документом, у складу са законом.
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(2) У циљу усмјеравања грађења и коришћења земљишта према његовој намјени грађевинско
земљиште на територији Општине дијели се на:
а) градско грађевинско земљиште и
б) остало грађевинско земљиште.
Члан 5.
Градским грађевинским земљиштем, у смислу ове Одлуке, сматра се земљиште које је претежно
изграђено, и чини просторно функционалну цјелину у граду и насељу градског катактера, и земљиште на
другим подручјима предвиђеним за стамбену и другу изградњу.
Члан 6.
Остало грађевинско земљиште, у смислу ове Oдлуке, је изграђено и неизграђено земљиште
намијењено за изградњу објеката у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и ове
Oдлуке, а које се налази изван зоне градског грађевинског земљишта.
III - УСЛОВИ И НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ГРАДСКИМ
ГРАЂЕВИНСКИМ И ОСТАЛИМ ГРАЂЕВИНСКИМ
ЗЕМЉИШТЕМ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
Члан 7.
Општина располаже градским грађевинским земљиштем и осталим грађевинским земљиштем у
својини општине, на начин и под условима прописаним законима, подзаконским прописима и овом
Одлуком.
Члан 8.
(1) Скупштина општине, неизграђено градско грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште у својини Општине, може продати, извршити замјену за друго градско грађевинско земљиште
и остало грађевинско земљиште, оптеретити правом грађења и дати у закуп.
(2) Продаја, оптерећивање правом грађења и давање у закуп врши се на основу јавног конкурсалицитације, а изузетно и непосредном погодбом у складу са законом, подзаконским актима и овом
Одлуком.
1.Продаја путем јавног конкурса-лицитације
Члан 9.
(1) Јавна продаја или оптерећење правом грађења градског грађевинског земљишта и осталог
грађевинског земљишта у својини Општине врши се на основу јавног конкурса, усменим јавним
надметањем – лицитацијом према одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединице локалне самоуправе.
(2) Одлуку о начину и условима јавне продаје или оптерећењу правом грађења градског
грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта доноси Скупштина општине, у сваком
појединачном случају.
2.Продаја непосредном погодбом
Члан 10.
(1) Неизграђено градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште у својини
Општине, може се изузетно продати непосредном погодбом уз накнаду по тржишној вриједности тог
земљишта, ради грађења:
а) војних објеката и објеката за потребе републичких органа и ради обављања њихових
дјелатности,
б) објеката за потребе страних дипломатских и конзуларних представништава, њихових
организација и специјализованих агенција, као и организација и специјализованих агенција Уједињених
нација,
в) објеката комуналне инфраструктуре,
г) објеката вјерских заједница, и
д) ради обликовања грађевинске честице (грађевинске парцеле).
(2) Изузетно, градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште може се продати,
непосредном погодбом по тржишној вриједности и у случају када је јавна продаја – лицитација остала
безуспјешна и у поновљеном поступку.
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(3) Одлуку о продаји градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у
својини Општине непосредном погодбом доноси Скупштина општине у сваком појединачном случају.
Члан 11.
(1) Градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште у својини Општине, продаје се
непосредном погодбом ради обликовња грађевинске честице (комплетирања грађевинске парцеле):
а) изграђеног градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта,
б) неизграђеног градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта.
Продаја из става (1) овог члана врши се у складу са одредбама закона и подзаконских аката који
регулишу ову област.
Члан 12.
(1) Непосредном погодбом, може се дати, градско грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште у својини Општине, у замјену за друго градско грађевинско земљиште и остало грађевинско
земљиште, приближне тржишне вриједности, у случајевима:
а) у поступку одређивања накнаде за експроприсано земљиште,
б) када је, планским актом, на том земљишту предвиђена изградња објеката комуналне
инфраструктуре, или објеката за чију изградњу се може извршити његова експропријација, у складу са
Законом о експропријацији, ако је – програмом који је усвојила Скупштина општине, или посебном
одлуком Скупштине Општине, планирана њихова изградња, или рјешавање имовинско-правних односа
ради њихове изградње,
в) рјешавања имовинско-правних односа на земљишту на којем је Општина изградила објекте
комуналне инфраструктуре, уз сагласност власника, и ушла у посјед некретнина, по програмима и
одлукама које је усвојила Скупштина општине.
(2) Одлуку о замјени градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у
својини Општине за друго градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште доноси
Скупштина општине.
(3) Прије доношења одлуке из става (2) овог члана тржишну вриједност земљишта које је у
својини Општине процјењује овлаштени вјештак, а тржишну вриједност земљишта које Општина узима у
замјену процјењује власник земљишта путем овлаштеног вјештака.
Члан 13.
(1) Под тржишном вриједности земљишта подразумијева се тржишна вриједност која се за
одређену непокретност може постићи на тржишту, и која зависи од односа понуде и потражње у вријеме
његове продаје или замјене.
(2) Тржишну вриједност из претходног става, за сваки конкретни случај, утврђује овлаштени
вјештак.
(3) Утврђена тржишна вриједност важи најдуже годину дана доношења одлуке, без обзира колико
је лицитација било објављено.
3.Закуп
Члан 14.
Неизграђено градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште у својини Општине
може се дати у закуп на одређено вријеме до пет (5) година, уз могућност продужења рока, у складу са
планском документациjом.
У случају привођења земљишта трајној намјени, закупац је дужан да прекине закуп, а да
закупљено земљиште доведе у првобитно стање о свом трошку.
Члан 15.
(1) Неизграђено градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште у својини
Општине даје се у закуп на основу јавног конкурса, усменим јавним надметањем – лицитацијом према
одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединице локалне самоуправе, уз претходно израђене урбанистичко-техничке услове за локације
које су предмет лицитације.
Одлуку о давању у закуп градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта на
основу јавног конкурса доноси Скупштина општине.
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(2) Неизграђено градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште у својини
Општине може се дати у закуп непосредном погодбом физичким и правним лицима у слиједећим
случајевима:
а) за изграђене привремене објекте (монтажно-демонтажне), а урбанистичко-техничким условима
се утврди да је могуће задржавање таквих објеката,
б) у сврху обављања дјелатности сезонског карактера (постављање забавних радњи, у сврху
одржавања вашара, постављања шатора, рингишпила и сличних објеката) чији закуп не траје дуже од
једне године.
Одлуку о давању у закуп градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта
непосредном погодбом доноси Начелник општине.
(3) Уговор о закупу неизграђеног градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског
земљишта у случајевима из става 1. и 2. овога члана, у име општине закључује Начелник општине.
(4) Висину закупнине за градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште које се
даје у закуп путем лицитације и непосредном погодбом утврђује Скупштина општине посебном одлуком.
(5) Висина закупнине утврђена на начин из претходног става представља почетну цијену када се
градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште даје у закуп на основу јавног конкурса.
4.Услови и поступак јавног конкурса за продају, оптерећивање правом грађења и давање у
закуп градског грађевинског и осталог грађевинског земљишта
Члан 16.
(1) Поступак јавног конкурса проводи комисија коју именује Начелник општине.
(2) Комисија се састоји од предсједника и 2 члана, а сваки од њих има замјеника који се именују
из реда службеника Општинске управе.
Члан 17.
На основу одлуке о продаји или оптерећивању правом грађења или давању у закуп градског
грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта, Начелник општине ће објавити јавни конкурс
– лицитацију .
Члан 18.
(1) На приједлог комисије из члана 16. ове Одлуке, Начелник општине ће, у име општине,
закључити уговор са најповољнијим учесником јавног конкурса.
(2) У случају продаје или оптерећивања правом грађења градског грађевинског земљишта и
осталог грађевинског земљишта јавним надметањем, прије доношења одлуке и закључивања уговора из
става 1. овог члана, Начелник општине је дужан прибавити мишљење Правобранилаштва Републике
Српске да је продаја или оптерећивање правом грађења извршена у складу са законом.
Члан 19.
Уговор из претходног члана садржи:
а) податке о грађевинској парцели,
б) податке о намјени и величини објекта који се гради, односно намјени за коју се даје у закуп,
в) висину купопродајне цијене, односно закупнине,
г) рок закупа, када се земљиште даје у закуп,
д) услови и начин плаћања,
ђ) права и обавезе у случају неизвршења обавеза.
IV – ПОДЈЕЛА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЗОНАМА
– НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И НАКНАДА ЗА РЕНТУ
1. Подјела градског грађевинског земљишта по зонама
Члан 20.
(1) Градско грађевинско земљиште се дијели на четири зоне (графички прилог), и то на сљедећи
начин:
ТРЕЋА ЗОНА – обухвата простор насељеног мјеста Шамац, које је ограничено улицама Доситеја
Обрадовића (десна страна из правца Основне школе), Цара Душана (лијева страна из правца поште),
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Обилићев вијенац и Цара Лазара (десна страна из правца КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац) и
катастарске парцеле уз дио магистралног пута који пролази кроз насељено мјесто Шамац
ЧЕТВРТА ЗОНА –обухвата простор насељеног мјеста Шамац које је ограничено улицама Цара
Душана (десна страна из правца Поште), Обилићев вијенац и Доситеја Обрадовића (десна страна из
правца Основне школе)
-катастарске парцеле које граниче са улицом Цара Душана са обје стране од улице
Доситеја Обрадовића до улице Косовке дјевојке,
-катастарске парцеле које граниче са улицом Његошева са обје стране од улице Цара
Лазара до раскрснице (кружни ток) са магистралним путем
-катастарске парцеле које граниче са улицом Немањића I са обје стране низ читаву улицу
ПЕТА ЗОНА – обухвата сав преостали простор урбаног подручја насељеног мјеста Шамац
ШЕСТА ЗОНА – обухвата простор насељеног мјеста Шамац које је ограничено улицама Јасеник
I, Јасеник II и Јасеник VII
(2) За објекте који се граде или су изграђени на углу двију улица које припадају различитим
зонама, рента се обрачунава за вишу зону, а уколико је главни улаз у објекат или пословни простор из
ниже зоне, рента се обрачунава као просјек између више и ниже зоне.
(3) За објекте који се граде или су изграђени у новоформираној улици, а за коју није утврђен назив
сматра се да је у грађевинској зони којој припада најближа улица на коју се повезује
2. Накнада за трошкове уређење градског грађевинског земљишта
Члан 21.
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта плаћа се за изградњу објеката на
градском грађевинском земљишту одређеном овом Одлуком, а утврђује се и плаћа према одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта, Уредбе о условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката
и ове Одлуке.
Члан 22.
(1) За изградњу помоћних објеката, отворених базена, трафо станица, водозахватних грађевина,
објеката за смјештај опреме код базних станица и друге технолошке опреме за различите
инфраструктурне објекте у којима људи бораве само повремено, износ накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта израчунат у складу са правилником умањује се за 30%.
(2) За изграђене привремене објекте чија се привременост продужава на нови период, наканда за
уређење градског грађевинског земљишта и ренте се плаћа при сваком продужењу привремености, све
док она не достигне пуни износ накнаде, обрачунате као за трајни објекат.
Члан 23.
(1)
Неизграђено грађевинско земљиште које није комунално опремљено, а налази се у
обухвату граница градског грађевинског земљишта, може се опремити средствима инвеститора који жели
градити на том земљишту.
(2)
Инвеститор из става 1. овог члана подноси Одјељењу за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове Општине Шамац приједлог о финансирању опремања земљишта, поводом којег је
одјељење дужно да одговори у року од 15 дана од дана подношења приједлога.
(3) Уз приједлог о финансирању опремања земљишта инвеститор прилаже:
а) Локацијске услове за изградњу објекта,
б) Рјешење о износу накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте
в) Копију катастарског плана и ЗК извадак, или уговор или одлука надлежног органа која
доказује основ за стицање права власништва или права грађења или уговор о заједничком
грађењу
(4) Ако Одјељење утврди да је подносилац приједлога инвеститор изградње објекта у зони у којој
грађевинско земљиште није опремљено, а налази се у обухвату градског грађевинског земљишта,
Начелник општине може закључити уговор о финансирању опремања грађевинског земљишта.
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Члан 24.
(1) Накнада за уређење грађевинског земљишта за објекат који ће се градити на локацији, односно
који се налази у обухвату дефинисаном као градско грађевинско земљиште, која се према уговору о
финансирању опрема средствима инвеститора, умањује се за стварне трошкове опремања које инвеститор
улаже на основу уговора, а највише до 50% висине накнаде за уређење грађевинског земљишта
обрачунате за ту локацију.
(2) Општина може са инвеститором закључити уговор о финансирању опремања градског
грађевинског земљишта у власништву Општине, уз обавезу да Општина прибави локацијске услове,
грађевинску и употребну дозволу и да обезбиједи и финансира стручни надзор током извођења радова.
Вриједност изградње јавне комуналне и друге инфраструктуре и уређења јавних површина израчунава се
на основу врста радова и количина датих у техничкој документацији за извођење тих радова и јединичних
цијена такве врсте радова у складу са чланом 21. ове Одлуке и Одлуке о висини трошкова уређења
градског грађевинског земљишта.
(3) Обавеза инвеститора, у смислу овог члана је да обезбиједи и финансира израду техничке
документације и извођење радова на опремању градског грађевинског земљишта у својини Општине, као
и да изграђене објекте комуналне инфраструктуре и друге намјене преда у својину Општине.
2. Накнада за ренту
Члан 25.
(1) Градско грађевинско земљиште на основу природних и локацијских погодности градског
грађевинског земљишта и погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати
приликом коришћења тог земљишта, дијели се на по зонама у складу са чланом 21. став (2) ове Одлуке.
(3) Висина ренте утврђује се у проценту од просјечне коначне грађевинске цијене једног
квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора из претходне године, и по зонама
износи:
а) у трећој зони -------------------------------------------б) у четвртој зони ----------------------------------------в) у петој зони --------------------------------------------г) у шестој зони --------------------------------------------

4%
3%
2%
1%

3. Плаћање накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта и накнаде за ренту
Члан 26.
(1) Накнада за уређење градског грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада) и рента може
се плаћати у ратама.
(2) Одлуку о могућем плаћању накнада у ратама и броју рата, доноси Начелник општине на
захтјев инвеститора.
(3) Уговор о начину плаћања накнада под условима из става (1) овог члана, у име Општине,
закључује Начелник општине.
(4) Уколико инвеститор поднесе захтјев за издавање употребне дозволе за предметни објекат
прије истека рокова из става један (1) овог члана, све преостале обавезе по основу плаћања накнада
доспијевају за наплату даном подношења захтјева за издавање употребне дозволе. Инвеститор се не може
књижити у јавним књигама на предметном објекту док у цијелости не исплати, накнаду трошкова
уређења градског грађевинског земљишта и ренту утврђену у уговору.
Члан 27.
Инвеститор може, и прије уговореног времена, исплатити, у цјелини, накнаду трошкова уређења
градског грађевинског земљишта и ренте.
Члан 28.
У случају кашњења у плаћању приспјеле рате, инвеститор је дужан преостали износ накнада за
трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте платити у цијелости са припадајућим
законским затезним каматама.
V – УРБАНИСТИЧКА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА
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1. Грађевинска парцела
Члан 29.
(1) Грађевинска парцела је површина земљишта испод објекта и земљишта за редовну употребу
објекта, односно објеката.
(2) Грађевинска парцела утврђује се обавезно за стамбене и стамбено-пословне објекте изузев
ако планским документом није другачије одређено, и ако се не ради о легализацији бесправно изграђених
објеката.
(3) За пословне зграде и друге објекте који се налазе на истој локацији и припадају истом
кориснику (производни и други привредни и непривредни комплекси) по правилу се утврђује заједничка
грађевинска парцела.
(4) Изузетно, детаљним урбанистичко-техничким условима, по захтјеву инвеститора у поступку
изградње и легализације индивидуалног објекта, грађевинска парцела предвиђена спроведбеним
планским документом може се у нужној минималној мјери кориговати тако да одговара катастарској
парцели инвеститора, како би се уважили релевантни фактори који се тичу имовинско-правних односа, а
да се притом не угрожава нормално функционисање и приступ околним објектима.
Члан 30.
(1) Грађевинска парцела мора имати обезбијеђен колски и пјешачки приступ на јавну саобраћајну
површину.
(2) Сматра се да грађевинска парцела има трајан приступ на јавну саобраћајну површину ако
једном својом страном граничи са јавном саобраћајном површином, или ако има излаз на исту, односно
пут у ширини од најмање 2,5 m, било као саставни дио парцеле или са трајним правом служности пролаза,
уколико планом није другачије дефинисано.
2. Правила грађења и урбанистичке регулације
Члан 31.
Уопштено, сва правила урбанистичке регулације која се односе на грађење свих врста објеката а
нарочито параметри који се односе на правила парцелације, позиционирање објеката, међусобне
удаљености и растојања од граница парцела, хоризонталних и вертикалних габарита, коефицијената
изграђености и заузетости парцеле, услова у погледу паркирања, противпожарних услова, обликовања и
материјализације објеката, постављања ограда и уређења парцела и друго, одређују се на основу
докумената просторног уређења, Закона о уређењу простора и грађењу, других закона који могу бити од
утицаја на грађење објеката и подзаконских аката донесених на основу тих закона.
VI – ИЗГРАДЊА ПОМОЋНИХ И ПОСТАВЉАЊЕ
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 32.
Изградња помоћних и постављање привремених објеката и уређаја врши се под условима и на
начин прописан Законом о уређењу простора и грађењу и другим законским прописима и подзаконским
актима донесеним на основу тих закона, спроведбеним документима просторног уређења и одредбама ове
Одлуке.
1. Помоћни објекти
Члан 33.
(1) Помоћни објекти, у смислу ове одлуке, су: гараже, љетне кухиње, оставе, котловнице,
пушнице и слично који служе за редовну употребу главног стамбеног и пословног објекта.
(2) Помоћни објекти посредно служе одређеној дјелатности или намјени, обезбјеђивањем услова
за функцију главних стамбених и пословних бјеката.
(3) Помоћни објекат се може градити на парцели главног стамбеног и пословног објекта за који је
издата грађевинска дозвола.
Члан 34.
(1) Помоћни објекат се у правилу гради као приземни, са могућношћу изградње подрумске или
сутеренске етаже уколико конфигурација терена то налаже.
(2) Максимална свијетла висина помоћног објекта износи 2,40 м.
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(3) Помоћни објекат се гради са равним кровом или косим једноводним или двоводним кровом
без надзиде.
Члан 35.
(1) Помоћни објекат се, у правилу, лоцира иза главног објекта или на његовој грађевинској
линији.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, помоћни објекат се може лоцирати испред главног објекта,
ако то захтијева природа терена, као и у ситуацији када је матични објекат повучен у дубину парцеле, те
нема могућности изградње иза главног објекта, с тим да помоћни објекат не може прећи планску
грађевинску линију према улици.
(3) Уколико сусјед инвеститора има већ изграђен објекат на међи, односно на удаљености мањој
од прописане инвеститору се може дозволити изградња помоћног објекта на међи или на једнакој
удаљености, с тим што грађевинска линија објекта не може прећи грађевинску линију сусједног објекта.
Члан 36.
(1) За изградњу помоћног објекта на парцели индивидуалног стамбеног објекта за који је издата
грађевинска дозвола, није потребна грађевинска дозвола.
(2) Изградњи помоћног објекта из става 1. овог члана може се приступити на основу идејног
пројекта, локацијских услова, записника о исколчавању објекта, рјешења о обрачуну накнада и доказа о
плаћеним накнадама.
Члан 37.
(1) Помоћни објекти се не могу градити на грађевинској парцели колективних стамбених и
стамбено-пословних и пословних објеката, уколико просторно-планском документацијом није другачије
одређено.
(2) Није дозвољена промјена намјене помоћних објеката, промјена намјене гаража и гаражних
мјеста намјенски грађених у оквиру колективних стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката и
промјена намјене намјенски грађених гаража у низу, осим ако планским документом није другачије
одређено.
1.1. Ограде
Члан 38.
(1) Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине
0,90 m или
транспарентном оградом до висине 1,40 м (мјерећи од више коте терена).
(2) Зидане и друге ограде постављају се на регулационој линији тако да ограда, стубови ограде и
капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.
(3) Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије. већ искључиво
према дворишту, а клизне капије морају се отварати у границама грађевинске парцеле.
(4) Сусједне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом који се сади до
ивице грађевинске парцеле која се ограђује.
(5) Живе ограде и зидане непрозирне ограде не могу се постављати у зонама раскрснице.
(6) Ограда се не може градити око колективних стамбених и стамбено-пословних објеката, осим
ако планском документацијом није другачије регулисано.
(7) На парцели индустријских, јавних и објеката од интереса за Републику и Општину, висина
ограде може бити до 2,20 m, а материјализација се утврђује у складу са потребама намјене објекта,
односно сигурносним и другим захтјевима дјелатности.
(8) Градилиште мора бити ограђено нетранспарентном оградом, висине до 2,20 m, поставњеном у
складу са шемом градилишта.
Члан 39.
(1) Грађењу ограде на парцели индивидуалног објекта може се приступити на основу локацијских
услова и записника о исколчавању објекта.
(2) Грађењу ограде на парцели колективних, индустријских, јавних и објеката од интереса за
Републику и Општину, може се приступити само на основу грађевинске дозволе.
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1.2. Септичкa јамa
Члан 40.
(1) На простору на којем није изграђена канализациона инфраструктура, у оквиру грађевинске
парцеле обавезна је изградња водонепропусних септика или сабирних јама у складу са важећим
прописима који уређују ову област.
(2) Изградња септика или сабирне јаме може се одобрити на удаљености најмање један метар од
међне линије парцеле и шест метара од сусједног стамбеног, стамбено-пословног и пословног објекта.
(3) Изузетно од претходног става изградња септичке јаме може се одобрити и на мањим
удаљеностима ако то захтијевају конкретни услови на терену, уз претходно прибављену сагласност
сусједа.
(4) Објекти из става 1. oвог члана се лоцирају на мјестима гдје је могућ приступ возилима за
чишћење таквих објеката у свако доба године.
Члан 41.
Грађењу септичке јаме може се приступити на основу
исколчавању објекта.

локацијских услова и записника о

2. Привремени објекти
Члан 42.
(1)
Привремени објекти су објекти монтажно-демонтажног типа који се постављајуза потребе
градилишта, за организовање сајмова, јавних манифестација, затим киосци, телефонске говорнице,
баште, као и објекти који се постављају у случају ванредних услова и околности.
(2) Привременим објектима, у смислу ове Одлуке сматрају се и аутопраона, објекти за потребе
инфраструктурних система, паркиралишта, тенде, надстрешнице, јавни тоалети, као и други објекти који
својом намјеном допуњују садржај главног пословног објекта.
Члан 43.
(1) Привремени објекат се може поставити на основу локацијских услова, односно рјешења о
грађевинској дозволи.
(2) У документима из става 1. овог члана мора бити изричито утврђено да се ради о привременом
објекту са утврђеним роком привремености и обавезом власника да по истеку рока или настанку
одређених околности објекат уклони без права на накнаду.
(3) Максимални рок привремености је пет година од издавања локацијских услова, а који је
могуће продужити подношењем захтјева за продужење важности локације, уколико је захтјев за
продужење поднесен прије истека важности издатих локацијских услова.
(4) Продужење важности локацијских услова и грађевинске дозволе врши се на основу
претходно издатих локацијских услова/урбанистичке сагласности и грађевинске дозволе, а за објекте на
јавним површинама и доказа о измиреним обавезама по основу закупа земљишта.
(5) На основу документације из става 4. овог члана, а на захтјев инвеститора, продужава се
грађевинска и употребна дозвола за привремени објекат.
Члан 44.
(1) Привремени објекат, је у правилу, приземни и не може имати стамбену намјену, изузев ако се
ради о објектима који се постављају у случају ванредних услова и околности.
(2) Привремени објекти морају бити изграђени у свим својим дијеловима од монтажнодемонтажних елемената на такав начин да се без промјена и оштећења, или са мањим промјенама и
оштећењима може одвојити од тла и поставити на друго мјесто.
(3) Изузетно, од става 2. овог члана, за легално изграђени привремени зидани објекат може се, по
захтјеву инвеститора, односно власника објекта, продужити важност локације у складу са одредбама ове
Одлуке.
Члан 45.
Локација за привремени објекат може се одобрити под слиједећим условима:
а) ако је важећим спроведбеним плановима предвиђено постављање привремених објеката,
б) ако локација није приведена коначној намјени утврђеној у документу просторног уређења или
в) ако намјена привременог објекта допуњује садржај индивидуалног стамбеног, стамбенопословног и пословног објекта, а то дозвољавају просторне могућности.
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Члан 46.
Привремени објекти (киосци, аутопраона, као и други објекти који својом намјеном допуњују
садржај главног пословног објекта) и објекти за потребе инфраструктуре (трафостанице, базне станице,
микробазне станице, предајници, агрегат и други ) се постављају на основу грађевинске дозволе.
Члан 47.
Привремени објекти морају бити лоцирани тако да ни у којем погледу не ометају пјешачке и
саобраћајне токове, не умањују саобраћајну прегледност, не нарушавају изглед простора, не отежавају
одржавање и коришћење комуналних грађевина и не ометају коришћење сусједних објеката.
Члан 48.
(1) У привременим објектима могу се обављати само дјелатности које не угрожавају животну
средину .
(2) За обављање дјелатности привремени објекти морају испуњавати минималне техничке услове
у погледу просторија, уређаја и опреме прописане за ту врсту дјелатности.
2.1. Киосци
Члан 49.
Киосци су типски објекти израђени од лаких квалитетних материјала који се поставља на готову
подлогу.
Члан 50.
(1) Киоск на јавној површини мора бити постављен тако да слободна ширина пјешачке
комуникације испред објекта не смије бити мања од 1.20 m, ако постоји пјешачка стаза.
(2) Киоск на приватној парцели могуће је поставити искључиво уз легално изграђен стамбени или
пословни објекат, осим ако документом просторног уређења није другачије дефинисано, и то тако да
предња страна заједно са продајним пултом буде најмање 1,00 m увучена у односу на јавну површину
(регулациону линију).
(3) Архитектонско обликовање, величина и материјализација киоска мора бити у складу са
усвојеним рјешењем које је дато у локацијским условима.
Члан 51.
Монтажни објекти - киосци се могу постављати на површинама јавне намјене или у оквиру
грађевиске парцеле, ради наплате паркирања, контроле улаза у објекте и комплексе, чија бруто
грађевинске површине не може бити већа од 5,00 m2.
2.2. Аутопраона
Члан 52.
Аутопраона у смислу ове одлуке, је привремени монтажно-демонтажни објекат намјењен за
ручно, полуаутоматско и аутоматско прање возила, која се може поставити као додатни садржај
слиједећим пословним објектима: бензинске станице, ауто-салони, сервиси и технички прегледи возила,
тржни центри, те индивидуалним стамбеним и стамбено-пословним објектима, као и на земљишту које
није приведено коначној намјени, уколико својим положајем и величином не угрожава коришћење
сусједних објеката.
Члан 53.
(1) Аутопраона својим положајем не смије да угрожава колски и пјешачки
саобраћај.
(2) Поред система за прање возила, аутопраона мора у складу са важећим прописима и
нормативима за обављање те врсте дјелатности да садржи гардеробу са санитарним блоком, магацин,
канцеларију, простор за наплату услуге, сепаратор масти и уља за третман отпадних вода и сл.
(3) На припадајућој парцели, за потребе аутопраоне неопходно је обезбиједити одговарајући број
паркинг мјеста (минимално 2 паркинг мјеста на 1 мјесто за прање возила).
2.3. Објекти за потребе инфраструктурних система
Члан 54.
(1) Објекти за потребе инфраструктурних система у смислу ове одлуке су објекти монтажнодемонтажног типа којима се врши пренос електричне енергије (стубови, трафо станице, нисконапонски
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ормари и сл.), телекомуникациони објекти (базне станице, микробазне станице, предајници, тв и радио
примопредајници, агрегати и др. слични објекти), а који нису дефинисани документом просторног
уређења,
(2) Објекти из става 1. овог члана се постављају поштујући технолошке захтјеве и техничке
нормативе за поједине врсте инфраструктурних објеката, а у складу са урбанистичко-техничким
условима.
(3) Телекомуникациони објекти (базне станице, микробазне станице, предајници, тв и радио
примопредајници) не могу се пострављати на колективне стамбене и стамбено пословне објекте који су
изграђени у дијелу града који је према документу просторног уређења намијен за становање са мањим
садржајима пословних објеката са намјеном која је компатибилна становању.
2.4. Баште (љетне и зимске)
Члан 55.
Баште, у смислу ове oдлуке, су отворени и затворени простори са припадајућим мобилијаром
(столови, столице и сл) испред угоститељског објекта, лоцирани на јавној површини, који могу бити
наткривени или ненаткривени.
Члан 56.
(1) Ширина, односно дужина одобрене баште не смије прелазити габарите пословног простора
испред кога се поставља.
(2) Површина баште се дефинише локацијским условима.
(3) Изузетно, баште је могуће поставити и у непосредној близини угоститељског објекта уколико
је то дефинисано општим урбанистичко-техничким условима.
Члан 57.
(1) Башта својим положајем не смије да омета пјешачке токове, нити да умањује саобраћајну
прегледност.
(2) Удаљеност баште односно њене ограде од руба тротоара или саобраћајнице не смије бити
мања од 1.50 m.
Члан 58.
(1) Башта може бити отворена, затворена, наткривена или ненаткривена.
(2) Наткривање се врши сунцобранима, тендама или другим одговарајућим материјалима у складу
са локацијским условима.
(3) Баште се могу оивичити оградом или покретним цвјетним жардињерама максималне висине до
0.80 m, с тим да исти не смију изаћи изван одобрених габарита, односно површина под жардињерама
улази у укупну површину баште.
(4) Ограде је могуће поставити само према саобраћајници и између двије баште.
(5) У дијеловима града гдје постоји уређен партер (поплочање) забрањено је
постављање подних конструкција и ограда које захтјевају интервенције у постојећем поплочању
(анкерисање, бушење и сл.).
(6) Затворена башта се може поставити само на просторима на којим је то предвиђено
документом просторног уређења или локацијским условима за просторе за које нису израђени документи
просторног уређења.
2.5. Тенде и надстрешнице
Члан 59.
Тенде, у смислу ове одлуке, су привремени објекти који се постављају изнад улаза или излога
пословних простора , а у сврху заштите од атмосферских утицаја.
Члан 60.
(1) Тенда је конзолни или самоносиви, у правилу индустријски, склопиви привремени објекат,
односно објекат лаке конструкције са импрегнираним или пластифицираним платном.
(2) Тенде је могуће постављати искључиво у складу са локацијским условима.
Члан 61.
(1) Надстрешнице, у смислу ове одлуке, су привремени објекти који се постављају изнад улаза или
излога пословних простора у сврху заштите од атмосферских утицаја.
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(2) Наткривање улаза или излога пословних простора може се вршити надстрешницама конзолне
монтажне конструкције од лаких материјала (метал, дрво), са чврстим покривачем (стакло, плекси,
цријеп), максималне ширине 1.20 м, чији изглед мора бити у складу са архитектонским обликовним
концептом и материјализацијом објекта на који се поставља.
Члан 62.
(1) Изузетно, уколико се тенда или надстешница постављају уз индивидуални стамбено-пословни,
односно пословни објекат у оквиру грађевинске парцеле у приватном власништву, иста не мора бити
конзолна, а својим положајем не смије да угрожава коришћење сусједних објеката, те да нарушава колски
и пјешачки прилаз објекту.
(2) Материјализација треба да је у складу са архитектонским обликовним концептом објекта уз
који се поставља.
2.6. Јавни тоалети
Члан 63.
(1) Јавни тоалет, у смислу ове одлуке, је монтажни аутоматизовани санитарни објекат
привременог карактера који је постављен на јавној површини и прикључен на одговарајућу
инфраструктуру за потребе манифестација сезонског карактера или градилишта приликом изградње или
реконструкције објеката.
(2) Локације за позиционирање јавних тоалета на подручју општине дефинишу се урбанистичкотехничком документацијом.
3. Објекти пејзажне архитектуре
Члан 64.
(1) Објекти пејзажне архитектуре представљају објекте који чине урбану цјелину, изграђене или
планом предвиђене за изградњу: парк, врт, трг, дрворед, градски парк, плажа, школско двориште,
двориште вртића, уређени простори унутар стамбених блокова, партери и друго.
(2) На урбаним цјелинама из става 1. овог члана дозвољава се постављање елемената урбаног
мобилијара (споменика, скулптура, расвјете, јавних чесми, фонтана, и сл.), те партерно уређење у смислу
изградње стаза, платоа, уређења зелених површина и сл.
(3) Постављање елемената урбаног мобилијара из става (2) овог члана се врши на основу идејног
пројекта и локацијских услова.
(4) Идејни пројекат за постављање елемената урбаног мобилијара као што су клупе, јавне чесме,
мање фонтане, скулптуре, спомен плоче, и слично мора бити израђен тако да објекат буде уклопљен у
амбијенталну цјелину и израђен од квалитетних материјала.
Члан 65.
Уређење грађевинске парцеле индивидуалног стамбеног објекта за који је издата грађевинска
дозвола, што подразумијева грађење стаза или платоа, вртног базена или вртног рибњака површине до
15m2, вртна огњишта површине до 5 m2, као и постављaње стакленика и цистерни за воду, врши се на
основу локацијских услова, идејног пројекта и записника о исколчењу објекта.
Члан 66.
Уређење јавних површина у смислу изградње парковских стаза, спотрских терена без трибина
који су цијелом својом површином ослоњени на земљиште, једноставних дјечијих игралишта са опремом
и темеља стабилних дјечијих играчака, приступне рампе за несметан приступ и кретање лицима са
посебним потребама, ограђена игралишта за кућне љубимце и друге сличне радове, врши се на основу
локацијских услова, идејног пројекта и записника о исколчењу објекта.
4. Фасаде
Члан 67.
(1) Адаптација фасаде је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се
не врши промјена стабилности и сигурности објекта, не мијењају конструктивни елементи, не мијења
вањски изглед и не утиче на безбиједност сусједних објеката, саобраћаја и животне средине, не мијењају
се услови дати у грађевинској дозволи на основу којих је објекат изграђен и за ове радове није потребно
прибавити локацијске услове нити грађевинску дозволу.
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(2) Промјена изгледа фасаде, у смислу веће реконструкције зграде је реконструкција код које
укупна цијена реконструкције која се односи на фасаду зграде прелази 25% вриједности зграде, не
рачунајући вриједност земљишта на којем се зграда налази, или код које више од 25% површине фасаде
зграде подлијеже реконструкцији, врши се на основу локацијских услова којим претходи израда идејног
пројекта реконтструкције фасаде које се уклапа у амбијнеталну цјелину и мора бити одобрено од стране
Заједенице етажних власника објекта које чине саставни дио урбанистичко-техничких услова.
(3) Реконструкција фасаде којом се утиче на стабилност и сигурност објекта, мијењају
конструктивни елементи, мијења вањски изглед и утиче на безбиједност сусједних објеката, саобраћаја и
животне средине, мијењају се услови дати у грађевинској дозволи на основу којих је објекат изграђен и за
ове радове је потребно прибавити локацијске услове и грађевинску дозволу.
(4) За објекте од културно историјског значаја или архитектонске вриједности, прије издавања
локацијских услова за промјену фасаде, потребно је прибавити сагласност Републичког завода за заштиту
културно-историјског и природног насљеђа, на идејни пројекат.
(5) У колективним стамбеним и стамбено-пословним објектима затварање балкона, лођа и тераса
изводи се у складу са идејним пројектом одобреним од стране Заједнице етажних власника објекта, који
чини саставни дио урбанистичко-техничких услова.
(6) У складу са прихваћеним идејним пројектом, могуће је одобрити фазно, односно појединачно
затварање балкона, лођа и тераса
5. Сјеча стабала
Члан 68.
Сјеча стабала, у смислу ове одлуке, подразумијева сјечу појединачних стабала, као и стабала која
чине дио дрвореда или парка, сјечу скупине дрвећа, или шуме засађене у насељу.
Члан 69.
Сјеча стабала одобрава се у циљу реализације планских рјешења, а врши се на основу одобрења
Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 70.
Управни поступак покренут пред надлежним органом до дана ступања на снагу ове одлуке,
окончаће се по одредбама одлуке која је била на снази у вријеме покретања поступка, осим ако је ова
Одлука повољнија по физичка и правна лица.
Члан 71.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Шамац“, број 2/07, 7/07, 4/09, 4/10, 5/11 и 9/11).
Члан 72.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-367/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

399.
На основу члана 73, став 2 Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“,
број 40/13, 106/15 и 3/16) члан 14. став 3. и члан 17. став 2. Правилника о обрачуну накнаде трошкова
уређења градског грађевинског земљишта(Пречишћени текст, „Службени гласник Републике Српске“,
број 34/14), члана 36. Статута општине Шамац, („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Скупштина општине Шамац, у наставку XIII редовне сједнице одржаном 05.11.2017. године, донијела је:
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ОДЛУКА
о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта
за 1м2 корисне површине објекта у складу са утврђеним зонама градског грађевинског земљишта.
Члан 2.
(1) Трошкови уређења градског грађевинског земљишта подразумијевају његово опремање.
(2) Трошкови опремања градског грађевинског земљишта обухватају трошкове изградње
комуналне инфраструктуре коју финансира Општина и то:
- примарне водоводне и канализационе мреже
- саобраћајнице
- пјешачке тротоаре и стазе
- зелене површине
- паркинг просторе и
- уличну расвјету
Члан 3.
Висина трошкова уређења градског грађевинског земљишта, израчуната према одредбама Закона
о уређењу простора и грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта, Уредбе о условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката и на основу
просјечно остварених трошкова уређења градског грађевинског земљишта остварених у претходној
години износи:
ЗОНА
Трећа зона
Четврта зона
Пета зона
Шеста зона

ЦИЈЕНА КМ/m2
корисне површине
22,00
19,00
16,00
12,00

Члан 4.
Овом Одлуком утврђују се и просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге
јавне инфраструктуре (са ПДВ-ом) у сљедећем износу:
ПРОСЈЕЧНА ОСТВАРЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦИЈЕНА РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ
ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Јединична
Редни
Јединица
цијена
Опис позиција
број
мјере
КМ/јединица
мјере
1. САОБРАЋАЈ И УРЕЂЕЊЕ
Изградња коловоза – два слоја асфалтна (7+4
1.1
cm)
m2
55,00
Изградња коловоза – један слој асфалта (7
1.2
cm)
m2
28,00
Изградња пјешачке површине – асфалтни
1.3
застор (5 cm)
m2
20,00
Изградња пјешачке површине – бетонска
1.4
галантерија (5 cm)
m2
38,00
2
1.5
Изградња паркинг површина
m
45,00
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2.1
Уградња и ваљање тампонског слоја
m3
24,00
3. УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Уградња хумуса и формирање зелене
3.1
површине
m2
5,00
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3.2

Садња дрвећа – дрворедних садница
4. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
4.1
Изградња водоводне мреже од ᴓ110
4.2
Изградња водоводне мреже од ᴓ160
4.3
Изградња фекалне канализације до ᴓ300
4.4
Изградња кишне канализације до ᴓ300
5. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Изградња нове јавне расвјете (стубови и лед
расвјета)
комплетно
са
подземном
5.1
кабловском мрежом и одговарајућим бројем
самостојећих ормара

ком

60,00

m'
m'
m'
m'

55,00
70,00
100,00
100,00

m'

150,00

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-368/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

400.
На основу члана 6. и члана 25. став (2) Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник
Републике Српске“, број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17), члана 39. став (2) тачка 37) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 36 став (2) тачка 41)
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број: 9/17) Скупштина општине Шамац,
на наставку XIII редовне сједницe, одржаног дана 05.11.2017. године, д о н и ј е л а је
ОДЛУКУ
о пријевременом откупу обвезница из прве емисије јавном понудом
Члан 1.
Општина Шамац приступа пријевременом откупу цјелокупне количине обвезница, емитованих
првом емисијом обвезница, јавном понудом. Предмет откупа је 45.800 обвезница, локалне ознаке: SMFOO-A; ISIN: BA100SMFOOA5, CFI: DBFUBR, уврштених на Службено тржиште Бањалучке берзе а.д. Бања
Лука.
Пријевремени откуп обвезница врши се ради реструктурирања постојећег дугорочног дуга а
финансијска средства за пријевремени откуп обезбиједиће се из дугорочног кредитног задужења
Општине Шамац.
Члан 2.
Приликом пријевременог откупа 45.800 обвезница цијену откупа ће чинити чиста цијена откупа
(100% вриједност недоспјелог и неотплаћеног износа главнице која на дан доношења ове Одлуке,
3.11.2017. године износи 1.503.765,51 КМ), увећана за обрачунату камату до дана исплате пријевремог
откупа, не укључујући дан исплате.
Члан 3.
Пријевремени откуп обвезница из прве емисије спровешће се на основу Јавног позива, упућеног
свим власницима обвезница, за подношење обавезујуће понуде за продају обвезница из прве емисије. Рок
за достављање обавезујућих понуда власника обвезница не може бити краћи од седам дана од дана
објављивања Јавног позива у дневним новинама и на интернет страници Бањалучке берзе а.д. Бања Лука:
www.blberza.com.
Овашћује се Начелник општине да прихвати обавезујућу понуду власника обвезница у складу са
условима из чл. 1. и 2. ове одлуке.
Члан 4.
Општина Шамац ће по реализацији поступка пријевременог откупа, извршити повлачење и
поништење пријевремено откупљених обвезница из прве емисије.
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Члан 5.
Овашћује се Начелник општине да предузме све потребне активности у складу с овом одлуком да
изврши пријевремени откуп обвезница прве емисије јавном понудом и да по завршетку пријевремог
откупа поднесе извјештај Скупштини општине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-366/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

401.
На основу члана 39. став (2) алинеја 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 22. и 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 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“, број 20/12) и члана 36. и 66. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на наставку XIII редовнe сједницe, одржаном
дана 05.11.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о стављању у промет непокретности у својини Општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет непокретност у својини Општине Шамац (у даљем тексту непокретност),
означена као.
- к.ч. број 1070/2 , уписано у П.Л. број 2139, К.о. Шамац, као кућа, зграда и економско двориште у
површини од 5.191 m2, а што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено
као к.ч. број 327/2 из ЗК улошка број 320, К.о. СП Шамац, са постојећим објектима Комплекса
топлане:
објекат бр.1 површине 1.285,16 m2 и
- објекат бр.2 површине 311,86 m2.
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
општине.
Почетна цијена непокретности утврђена је од стране вјештака грађевинско-архитектонске струке
и износи:
- земљиште: 12,50 КМ/ m2,
- објекат 1: 10 КМ/ m2,
- објекат 2: 0 КМ/ m2 (девастиран).
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 Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске, 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: 07-022-369/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

402.
На основу члана 22. Породичног закона (''Службени гласник Републике Српске'', број 54/02, 41/08 и
63/14, ), члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 16.
Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17),
Скупштина општине Шамац, на наставку XIII редовне сједнице Скупштине општине одржаном дана
05.11.2017.године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац
који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
I
У Одлуци о делегирању одборника Скупштине општине Шамац, који ће у својству службеног лица
присуствовати закључењу брака пред надлежним матичарем Општинске управе Општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16, 7/17 и 18/17), у тачки I подтачка 6. умјесто ''Мишо
Дервенић'', треба да стоји ''Сандра Вуксановић''.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-423/17
Дана, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

403.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-33/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИКИЋ ПЕРИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Микић Пере из Обудовца за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији општине
Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Микић Пери из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као најповољнијем
понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: к.ч.
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бр.73/1 по култури њива 4. класе површине 67742 m² и њива 5. класе површине 67742 m², уписано у ПЛ
бр.57/4, КО Баткуша, општина Шамац, укупне површине 135484 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1151,61КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1038,61 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-416/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

404.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-34/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЛОВАНОВИЋ ЛУКИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Миловановић Луке из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Миловановић Луки из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела М-Т19(коју чине: к.ч. бр. 1885/5 по култури њива 2. класе површине 23520
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m² и њива 3. класе површине 3745 m² и к.ч. бр.1879/2 по култури њива 3. класе површине 3450 m² ), затим
к.ч. бр.1847/1 по култури њива 5. класе површине 6343 m² и ливада 2. класе површине 664 m², к.ч. 1848/1
по култури њива 5. класе површине 5475 m² и ливада 2. класе површине 487 m², и к.ч. бр. 1848/2 по
култури њива 5. класе површине 4896 m² и ливада 2. класе површине 414 m², све уписано у ПЛ бр.66/8,
КО Браница, општина Шамац, укупне површине 48994 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 481,60 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 431,60 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-412/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

405.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-35/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИТРОВИЋ ЈОВИЦИ
ИЗ ШАМЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Митровић Јовице из Шамца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
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II
У складу са тачком I ове одлуке, Митровић Јовици из Шамца (у даљем тексту: закупац), као најбољем
понуђачу, додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: к.ч.
829/1 по култури њива 5. класе површине 36251 m² и њива 4. класе површине 25102 m², к.ч. бр. 1284/1 по
култури њива 4. класе површине 10364 m² и њива 5. класе површине 51056 m², све уписано у ПЛ
бр.135/6, КО Брвник, општина Шамац, укупне површине 122773 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1017,65 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 915,65 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-393/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

406.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-36/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИХАЈЛОВИЋ НЕМАЊИ
ИЗ НОВОГ СЕЛА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Михајловић Немање из Новог Села за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
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II
У складу са тачком I ове одлуке, Михајловић Немањи из Новог Села (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Z-T10 (коју чине: к.ч. бр. 780 по култури њива 4. класе површине 58590 m²,
к.ч. бр.785/1 по култури ливада 4. класе површине 2213 m², к.ч. бр.790/2 по култури ливада 2. класе
површине 1327 m² и к.ч. 797 по култури ливада 2. класе површине 1410 m²), и к.ч. бр. 803/1 по култури
њива 5. класе површине 82823 m², све уписано у ПЛ бр.135/6, КО Брвник, општина Шамац, укупне
површине 146363 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1239,92 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1114,92 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-396/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

407.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-37/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МОКРИЋ ПЕРИ
ИЗ ГОРЊЕ СЛАТИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Мокрић Пере из Горње Слатине за
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додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Мокрић Пери из Горње Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Pu-T4 (коју чине: к.ч. бр. 1483 по култури ливада 3. класе површине 17805 m²
и њива 6. класе површине 72423 m², к.ч. бр.1498/5 по култури њива 3. класе површине 4019 m², затим
њива 5. класе површине 5993 m² и ливада 3. класе површине 8969 m²), све уписано у ПЛ бр.33/18, КО
Крушково Поље, општина Шамац, укупне површине 109209 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 790,41 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 690,41 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022- 397/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

408.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-38/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НЕШИЋ ПЕТРУ
ИЗ КРУШКОВОГ ПОЉА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
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пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Нешић Петра из Крушковог Поља за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Нешић Петру из Крушковог Поља (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела PL-T10 (коју чине: к.ч. бр. 669/1 по култури њива 2. класе површине 1420 m²
и к.ч. бр.678 по култури њива 2. класе површине 6114 m² ), блок парцела PL-T11 (коју чине к.ч. бр. 669/2
по култури њива 2. класе површине 1494 m², к.ч. бр. 44 по култури њива 1. класе површине 3001 m² и к.ч.
бр.676 по култури њива 2. класе површине 12359 m²), блок парцела PL-T12 (коју чине к.ч. бр. 46 по
култури њива 1. класе површине 3178 m² и к.ч. бр.653 по култури њива 2. класе површине 307 m²), блок
парцела PL-T13 (коју чине к.ч. бр. 650/3 по култури њива 2. класе површине 544 m², к.ч. бр.652 по
култури њива 2. класе површине 7406 m², к.ч. бр. 664 по култури њива 1. класе површине 4228 m² и
њива 2. класе површине 5348 m² и к.ч. бр.658 по култури њива 2. класе површине 1700 m²), затим к.ч.
бр.36/1 по култури њива 2. класе површине 9432 m², к.ч. бр. 43 по култури њива 1. класе површине 3778
m², к.ч. бр. 65 по култури њива 1. класе површине 14687 m², к.ч. бр. 650/2 по култури њива 2. класе
површине 7567 m², к.ч. бр. 659 по култури њива 1. класе површине 1078 m² и њива 2. класе површине
6707 m², к.ч. бр. 660 по култури њива 1. класе површине 3704 m² и 2. класе површине 15159 m², и к.ч. бр.
661 по култури њива 1. класе површине 277 m² и њива 2. класе површине 13319 m², све уписано у ПЛ
бр.33/18, КО Крушково Поље општина Шамац, укупне површине 122807 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1384,81 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1216,11 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-398/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

409.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
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водопривреде број: 12.03.5-330-3652-39/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НИКОЛИЋ ЂОКИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Николић Ђоке из Обудовца за додјелу
у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији општине
Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Николић Ђоки из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.720 по култури њива 5. класе површине 8883 m² и њива 4. класе површине 7885 m²,
к.ч. бр. 725/1 по култури њива 4. класе површине 5109 m², и к.ч. бр. 726 по култури њива 4. класе
површине 8269 m² и њива 5. класе површине 326 m², све уписано у ПЛ бр.41/17, КО Обудовац, општина
Шамац, укупне површине 30472 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 265,04 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 238,54 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-408/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

410.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
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Страна 25 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-40/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ САИЛОВИЋ ПЕРИЦИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Саиловић Перице из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Саиловић Перици из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.44/5 по култури њива 5. класе површине 31792 m² и к.ч. 73/8 по култури њива 4.
класе површине 57649 m² и њива 5. класе површине 57649 m², све уписано у ПЛ бр.57/4, КО Браткуша,
општина Шамац, укупне површине 147090 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1234,37 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1110,37 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022- 415/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

411.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
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Страна 26 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-41/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СИМЕУНОВИЋ ТАНАСИЈИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Симеуновић Танасије из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Симеуновић Танасији из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела M-T9 (коју чине: к.ч. бр. 2075/1 по култури њива 6. класе површине 1628 m²
и к.ч. бр.2102/1 по култури њива 4. класе површине 4785 m², њива 5. класе површине 25658 m² и њива 6.
класе површине 6205 m²), све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине
38276 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 295,33 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 265,73 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-400/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

412.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
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Страна 27 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-42/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СИМИЋ ДАВИДУ
ИЗ КРУШКОВОГ ПОЉА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Симић Давида из Крушковог Поља за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Симић Давиду из Крушковог Поља (у даљем тексту: закупац), као
најбољем понуђачу, додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:
к.ч. бр.50 по култури њива 1. класе површине 11232 m² и к.ч. 654/1 по култури њива 2. класе површине
6785 m², све уписано у ПЛ бр.33/18, КО Крушково Поље, општина Шамац, укупне површине 18017 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 209,42 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 109,42 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-392/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

413.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
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Страна 28 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-43/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СОФРЕНОВИЋ НЕДЕЉКУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Софреновић Недељка из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Софреновић Недељку из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр. 1885/10 по култури њива 2. класе површине 35906 m² и њива 3. класе површине
7016 m², к.ч. бр.1889 по култури њива 6. класе површине 7697 m² , њива 2. класе површине 11095 m² и
њива 3. класе површине 7674 m², к.ч. бр.1891/1 по култури њива 6. класе површине 1496 m² и њива 3.
класе површине 7428 m² , к.ч. бр.1892 по култури њива 3. класе површине 4539 m² и њива 2. класе
површине 3577 m², к.ч. бр. 1893 по култури њива 3. класе површине 6440 m² и њива 2. класе површине
5058 m², к.ч. бр. 1895 по култури њива 3. класе површине 4793 m² и 2. класе површине 3785 m² , к.ч. бр.
1898/2 по култури њива 3. класе површине 15061 m² и њива 2. класе површине 6882 m² , и к.ч. бр.1899
по култури њива 3. класе површине 11099 m² и њива 2. класе површине 3423 m²), све уписано у ПЛ
бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине 142969 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1462,64 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1314,64 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
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Број: 07-022-414/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

414.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-44/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТОКИЋ БОЈАНУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Стокић Бојана из Обудовца за додјелу
у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији општине
Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Стокић Бојану из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу, додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела JP-T2 (коју чине: к.ч. бр. 164/1 по култури њива 4. класе површине 21801 m²
и 5. класе површине 801 m² и к.ч. бр.167/1 по култури њива 6. класе површине 36028 m² ), затим к.ч.
бр.2077/1 по култури њива 6. класе површине 26185 m², к.ч. 1885/3 по култури њива 2. класе површине
4738 m² и 3. класе површине 14697 m², к.ч. бр. 1885/2 по култури њива 2. класе површине 1318 m² и 3.
класе површине 4176 m², к.ч. бр. 1884 по култури њива 2. класе површине 8643 m² и 3. класе површине
5054 m² , и блок парцела М-Т18 (коју чине к.ч. бр. 1879/3 по култури њива 3. класе површине 4194 m² и
к.ч. бр.1885/1 по култури њива 2. класе површине 14990 m² и 3. класе површине 905 m² ), све уписано у
ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине 143530 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1192,73 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1073,33 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-391/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

415.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-45/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТОДОРОВИЋ ДРАГИСЛАВУ
ИЗ ДОЊЕ СЛАТИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Тодоровић Драгислава из Доње
Слатине за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на
територији општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Тодоровић Драгиславу из Доње Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела T5 (коју чине: к.ч. бр. 109 по култури њива 5. класе површине 35645 m², к.ч.
бр.111/2 по култури њива 5. класе површине 13555 m² и к.ч. бр.117/2 по култури њива 5. класе
површине 7301 m²), уписано у ПЛ бр.42/10, КО Доња Слатина, и к.ч. 78/1 по култури њива 4. класе
површине 91220 m², уписана у ПЛ бр.57/4, КО Баткуша, све у укупној површини од 147721 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1272,99 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1145,69 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
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V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-406/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

416.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-46/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ФИЛИПОВИЋ ЗОРАНУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Филиповић Зорана из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Филиповић Зорану из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац означено као: блок парцела Z-T1 (коју чине: к.ч. бр. 897/1 по култури њива 4.
класе површине 1101 m², к.ч. бр.901 по култури њива 5. класе површине 12163 m², к.ч. бр.903 по култури
ливада 2. класе површине 6772 m² и ливада 5. класе површине 31988 m², и к.ч. бр.909 по култури њива 5.
класе површине 65456 m²),све уписано у ПЛ бр.135/6, КО Брвник, и к.ч. бр.365 по култури њива 5. класе
површине 24916 m², уписана у ПЛ бр.132/18, КО Горња Слатина.
Пољопривредно земљиште из претходног става, у укупној површини од 142396 m², додјељује се у закуп
ради обављања сточарске производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора
о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1160,59 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1040,59 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
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Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-421/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

417.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-47/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧЕЛИКОВИЋ ТРИВКИ
ИЗ БРВНИКА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Челиковић Тривке из Брвника за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Челиковић Тривки из Брвника (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као:
к.ч. бр.819/3 по култури њива 5. класе површине 58992 m², уписано у ПЛ бр.135/6, КО Брвник, општина
Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 471,94 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 361,84 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
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земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022- 404/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

418.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-48/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ШКУЉЕВИЋ ЛАЗИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Шкуљевић Лазе из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Шкуљевић Лази из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела JP-T1(коју чине: к.ч. бр. 85 по култури њива 4. класе површине 21782 m², к.ч.
бр. 86/1 по култури њива 4. класе површине 6400 m² и њива 5. класе површине 1656 m², к.ч. бр. 164/2 по
култури њива 4. класе површине 18234 m² и к.ч. бр.167/3 по култури њива 6. класе површине 11123 m²),
блок парцела Š-T33 (коју чине: к.ч. бр. 1860 по култури њива 3. класе површине 1352 m², к.ч. бр. 1863/2
по култури њива 3. класе површине 10760 m² и к.ч. бр.1863/5 по култури њива 3. класе површине 291
m²), к.ч. бр. 1863/1 по култури њива 3. класе површине 8401 m², к.ч. бр. 1863/3 по култури њива 3. класе
површине 6826 m² и к.ч. бр. 1863/4 по култури њива 3. класе површине 16177 m², све уписано у ПЛ
бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине 103002 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 935,80 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 825,80 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
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Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу

пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе
између уговорних страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-394/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

419.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-49/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЊЕЖАНИ ШКУЉЕВИЋ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Сњежане Шкуљевић из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Сњежани Шкуљевић из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.2102/2 по култури њива 5. класе површине 12133 m², њива 4. класе површине 1350
m² и 6. класе површине 23634 m², те к.ч. бр. 2470/1 по култури њива 5. класе површине 21886 m² и 6.
класе површине 18464 m², све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине
77467 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
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III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 536,89 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 466,89 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-399/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

420.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде 12.03.5-330-3652-50/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку XIII
сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АНДРИЋ ЖИВАНУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Андрић Живана из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Андрић Живану из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела M-T7(коју чине: к.ч. бр. 2470/6 по култури њива 6. класе површине 17204 m²
и к.ч. бр.2470/7 по култури њива 6. класе површине 3787 m² ), све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница,
општина Шамац, укупне површине 20991 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.

35

Страна 36 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 125,95 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 20,95 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-402/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

421.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-26/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ДУЈКОВИЋ ЂОРЂУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Дујковић Ђорђа из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Дујковић Ђорђу из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.1832/2 по култури њива 3. класе површине 8535 m², к.ч. 1832/5 по култури њива 3.
класе површине 8628 m² и к.ч. бр. 1847/2 по култури њива 2. класе површине 842 m² и њива 5. класе
површине 6577 m², све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, к.ч. бр. 875 по култури њива 5. класе
површине 123711 m², уписано у ПЛ бр.135/6, КО Брвник.
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Пољопривредно земљиште из претходног става, у укупној површини од 148293 m², додјељује се у закуп
ради обављања сточарске производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора
о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1223,20 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1100,20 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-410/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

422.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-24/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКE ВИДАКОВИЋ ВАСЕЛИЈУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Видаковић Васелија из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Видаковић Васелију из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.4070/4 по култури њива 3. класе површине 65912 m² и к.ч. бр. 4070/5 по култури
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њива 3. класе површине 65911 m², све уписано у ПЛ бр.41/17, КО Обудовац, општина Шамац, укупне
површине 131823 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1318,23 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1186,23 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-419/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

423.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-32/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МАСЛИЋ БОЖИДАРУ
ИЗ ГОРЊЕ ЦРКВИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Маслић Божидара из Горње Црквине
за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Маслић Божидару из Горње Црквине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
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означено као: к.ч. 1086/42 по култури њива 1. класе површине 92841 m² уписано у ПЛ бр.105, КО
Црквина, општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1114,09 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1002,09 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-403/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

424.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-31/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МАРИНКОВИЋ ДРАГИЦИ
ИЗ ГОРЊЕ ЦРКВИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Маринковић Драгице из Горње
Црквине за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на
територији општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Маринковић Драгици из Горње Црквине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
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означено као: к.ч. бр.1086/43 по култури њива 1. класе површине 92840 m², уписано у ПЛ бр.105, КО
Црквина, општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1114,08 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1002,67 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-405/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

425.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-30/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЛУКИЋ МИЛОШУ
ИЗ ГОРЊЕ СЛАТИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Лукић Милоша из Горње Слатине за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Лукић Милошу из Горње Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Kr-Т1(коју чине: к.ч. бр. 695 по култури њива 5. класе површине 80579 m² и
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к.ч. бр.724/2 по култури њива 5. класе површине 14817 m² ), све уписано у ПЛ бр.132/18, КО Горња
Слатина, општина Шамац, укупне површине 95396 м².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 763,17 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 683,168 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-395/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

426.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-29/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОЈИЋ СЛОБОДАНУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Којић Слободана из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Којић Слободану из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Т-4 (коју чине: к.ч. бр. 111/1 по култури њива 5. класе површине 35489 m²,
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к.ч. бр.113 по култури њива 5. класе површине 15828 m² и к.ч. бр.116 по култури њива 5. класе
површине 14774 m²) и к.ч. бр.118 по култури њива 6. класе површине 18125 m², све уписано у ПЛ
бр.42/10, КО Доња Слатина, општина Шамац, укупне површине 84216 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 637,48 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 527,48 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-418/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

427.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-28/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈОВАНОВИЋ МИЋИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Јовановић Миће из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Јовановић Мићи из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
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означено као: блок парцела Р-Табла 1 (коју чине: к.ч. бр. 458/1 по култури њива 4. класе површине 652
m² к.ч. бр.458/2 по култури њива 4. класе површине 12175 m², к.ч. бр. 460 по култури њива 4. класе
површине 80108 m² и ливада 2. класе површине 29258 m), све уписано у ПЛ бр.41/17, КО Обудовац,
затим пољопривредно земљиште означено као: блок парцела ЈР-Т9 (коју чине к.ч. бр. 151 по култури
њива 6. класе површине 2111 m² и к.ч. бр.152 по култури њива 6. класе површине 1741 m²), к.ч. бр.155
по култури њива 6. класе површине 5398 m², и к.ч. бр.156 по култури њива 6. класе површине 5880 m² и
к.ч. бр. 158 по култури њива 6. класе површине 10248 m², све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница,
општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става у укупној површини од 147571 m² додјељује се у закуп
ради обављања сточарске производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора
о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1310,52 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1157,52 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-413/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

428.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-27/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЂУРЂЕВИЋУ ЂОКИ
ИЗ БРВНИКА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
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пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Ђурђевић Ђоке из Брвника за додјелу
у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији општине
Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Ђурђевић Ђоки из Брвника (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.22/4 по култури њива 5. класе површине 46904 m² и к.ч. 72/1 по култури њива 5.
класе површине 65753 m² и њива 6. класе површине 9411 m², све уписано у ПЛ бр.57/4, КО Баткуша,
општина Шамац, укупне површине 122068 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 957,72 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 861,95 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-407/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

429.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-25/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГАЈИЋ ЈОВАНУ
ИЗ ГОРЊЕ СЛАТИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
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пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Гајић Јована из Горње Слатине за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Гајић Јовану из Горње Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.1197 по култури њива 5. класе површине 39051 m² уписано у ПЛ бр.132/18, КО
Горња Слатина, и к.ч. 1086/1 по култури њива 1. класе површине 92840 m² уписано у ПЛ бр.105, КО
Црквина.
Пољопривредно земљиште из претходног става, у укупној површини од 131891 m², додјељује се у закуп
ради обављања сточарске производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора
о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1426,49 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1279,49 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-411/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

430.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-23/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БОЖИЋ ЂОРЂУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
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пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Божић Ђорђа из Обудовца за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији општине
Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Божић Ђорђу из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као најповољнијем
понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: к.ч.
бр. 1885/6 по култури њива 2. класе површине 2801 m² и њива 3. класе површине 2562 m², к.ч. бр.1885/7
по култури њива 2. класе површине 6518 m² и њива 3. класе површине 7655 m², к.ч. бр.1885/8 по култури
њива 2. класе површине 4135 m² и њива 3. класе површине 4987 m², к.ч. 1885/9 по култури њива 2. класе
површине 3858 m² и њива 3. класе површине 4801 m², и блок парцела M-T6 (коју чине к.ч. бр. 2073/3 по
култури њива 5. класе површине 8339 m², к.ч. бр.2108 по култури њива 5. класе површине 12764 m² и
њива 6. класе површине 3532 m² ), све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне
површине 61952 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 580,50КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 438,148 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-409/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

431.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-22/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БЛАГОЈЕВИЋ ВЛАДИ
ИЗ ГРЕБНИЦА
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I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Благојевић Владе из Гребница за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Благојевић Влади из Гребница (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.1281/32 по култури њива 6. класе површине 59311 m², уписано у ПЛ бр.135/6, КО
Брвник, општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 355,87 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 279,37 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-401/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

432.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-21/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БИЈЕЛИЋ ЗОРАНУ
ИЗ ДОЊЕ СЛАТИНЕ

47

Страна 48 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Бијелић Зорана из Доње Слатине за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Бијелић Зорану из Доње Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.668 по култури њива 5. класе површине 20432 m², уписана у ПЛ бр.42/10, КО Доња
Слатина.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 163,46 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 52,66 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-420/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

433.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-20/17 од 20.10.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017 године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
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Страна 49 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Аранђић Синише из Горње Слатине за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Аранђић Синиши из Горње Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.225 по култури њива 5. класе површине 52429 m², к.ч. 268/2 по култури њива 5.
класе површине 8456 m² и к.ч. бр. 269/1 по култури њива 5. класе површине 23100 m², све уписано у ПЛ
бр.132/18, КО Горња Слатина, општина Шамац, укупне површине 83985 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 671,88 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 565,88 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-417/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

434.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-16/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
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Страна 50 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Којић Петра из Обудовца за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији општине
Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Којић Петру из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као најповољнијем
понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: к.ч.
бр.3864/1 по култури њива 5. класе површине 10371 m² и њива 6. класе површине 37237 m² уписано у
ПЛ бр.41/17, КО Обудовац, општина Шамац, укупне површине 47608 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 306,39 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 186,36 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-390/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

435.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-8/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
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Страна 51 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Јанковић Александра из Баткуше за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Јанковић Александру из Баткуше (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.73/10 по култури њива 4. класе површине 57173 m² и њива 5. класе површине
57173 m², све уписано у ПЛ бр. 57/4, КО Баткуша, општина Шамац, укупне површине 114346 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 971,94 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 874,70 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-382/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

436.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-9/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Д.О.О. ''АГРОЦЕНТАР''
ИЗ ОБУДОВЦА
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Страна 52 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Д.О.О. ''Агроцентар'' из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Д.О.О. ''Агроцентар'' из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела K-T2 (коју чине: к.ч. бр. 3864/5 по култури њива 5. класе површине 7901 m²,
к.ч. бр.3864/7 по култури њива 5. класе површине 661 m² и к.ч. 4070/1 по култури њива 3. класе
површине 220000 m²), све уписано у ПЛ бр.41/17, КО Обудовац, општина Шамац, укупне површине
228562 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 2268,50 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 2038,50 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-383/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

437.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-10/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII сједнице, одржане 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИКИЋ АЦИ
ИЗ ОБУДОВЦА
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Страна 53 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Микић Аце из Обудовца за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији општине
Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Микић Аци из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као најповољнијем
понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: к.ч.
бр.482 по култури њива 4. класе површине 8307 m², к.ч. 488/1 по култури њива 5. класе површине 6113
m², к.ч. бр. 719 по култури њива 4. класе површине 7573 m², к.ч. бр. 721 по култури њива 4. класе
површине 4488 m², к.ч. бр. 722 по култури њива 4. класе површине 4825 m², к.ч. бр. 723 по култури њива
4. класе површине 4769 m² и к.ч. бр. 724 по култури њива 4. класе површине 6015 m², све уписано у ПЛ
бр.41/17, КО Обудовац, општина Шамац, укупне површине 42090 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 372,70 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 334,70 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-384/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

438.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-11/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII сједнице, одржане 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАКОВЉЕВИЋ СТАНИСЛАВУ ИЗ ОБУДОВЦА
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Страна 54 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Јаковљевић Станислава из Обудовца
за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Јаковљевић Станиславу из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Š-T50 (коју чине: к.ч. бр. 1834/1 по култури ливада 3. класе површине 14927
m², к.ч. бр.1841/2 по култури њива 5. класе површине 1316 m², к.ч. бр.1844/1 по култури ливада 2. класе
површине 11254 m², к.ч. 1993 по култури ливада 2. класе површине 41961 m², к.ч. бр. 1996 по култури
њива 6. класе површине 24244 m², к.ч. бр. 2000 по култури њива 4. класе површине 12313 m² и к.ч.
бр.2002/2 по култури њива 3. класе површине 17518 m²), све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница,
општина Шамац, укупне површине 123533 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1176,62 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1058,62 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-385/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

439.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-17/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII сједнице, одржане 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
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Страна 55 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАНТЕЛИЋ МИОДРАГУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Пантелић Миодрага из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Пантелић Миодрагу из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.1832/1 по култури њива 3. класе површине 7362 m², њива 4. класе површине 13581
m² и њива 7. класе површине 2453 m², уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, све укупне
површине 23396 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 210,57 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 73,57 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-386/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

440.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-18/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
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Страна 56 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СОФРЕНОВИЋ ДУШАНКИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Софреновић Душанке из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Софреновић Душанки из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.446/2 по култури њива 5. класе површине 19366 m², к.ч. 480 по култури њива 4.
класе површине 15402 m² и ливада 2. класе површине 8170 m², к.ч. бр. 483 по култури њива 4. класе
површине 3667 m², све уписано у ПЛ бр.41/17, КО Обудовац, те земљиште означено као: блок парцела JPT4 (коју чине: к.ч. бр. 92/1 по култури њива 6. класе површине 24178 m² и к.ч. бр.160/2 по култури њива
6. класе површине 3730 m²), к.ч. бр. 146/1 по култури њива 6. класе површине 3518 m² и к.ч. бр. 166/1 по
култури њива 4. класе површине 6647 m² и њива 5. класе површине 2833 m², све уписано у ПЛ бр.66/8,
КО Браница, и к.ч. бр.1284/2 по култури њива 5. класе површине 35786 m², уписано у ПЛ бр.135/6, КО
Брвник.
Пољопривредно земљиште из претходног става, у укупној површини од 123297 m², додјељује се у закуп
ради обављања сточарске производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора
о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 973,75 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 872,75 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-387/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

441.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
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Страна 57 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-12/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГАЈИЋ НИКОЛИ
ИЗ ГОРЊЕГ ХАСИЋА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Гајић Николе из Горњег Хасића за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Гајић Николи из Горњег Хасића (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.685/1 по култури њива 2. класе површине 2068 m² и к.ч. 688 по култури њива 2.
класе површине 3861 m², све уписано у ПЛ бр.33/18, КО Крушково Поље, општина Шамац, укупне
површине 5929 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске производње
на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 65,22 КМ.
Закупац за прву годину закупа не плаћа закупнину, за другу годину закупа плаћа годишњу закупнину у
износу од 37,74 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције, док за остале године трајања
закупа плаћа годишњу закупнину одређену ставом један ове тачке.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-388/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

442.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
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Страна 58 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-14/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЉИЋ САВИ
ИЗ ДОЊЕ СЛАТИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Миљић Саве из Доње Слатине за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Миљић Сави из Доње Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Т-2 (коју чине: к.ч. бр. 658/1 по култури њива 5. класе површине 28097 m² и
к.ч. бр.661 по култури њива 5. класе површине 88051 m² ), све уписано у ПЛ бр.42/10, КО Доња Слатина,
општина Шамац, укупне површине 116148 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 929,18 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 807,43 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-389/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

443.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
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Страна 59 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-7/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017.године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЂУРЂЕВИЋ ЈОВИ
ИЗ БРВНИКА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Ђурђевић Јове из Брвника за додјелу у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији општине
Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Ђурђевић Јови из Брвника (у даљем тексту: закупац), као најповољнијем
понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: блок
парцела T2 (коју чине: к.ч. бр. 22/1 по култури њива 5. класе површине 88368 m² и к.ч. бр.29/2 по
култури њива 5. класе површине 4507 m² ), све уписано у ПЛ бр.57/4, КО Баткуша, општина Шамац,
укупне површине 92875 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 743,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 668,70 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-381/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

444.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
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Страна 60 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-6/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БОГДАНОВИЋ МАРЈАНУ
ИЗ ШКАРИЋА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Богдановић Марјана из Шкарића за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Богдановић Марјану из Шкарића (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.1083/12 по култури њива 1. класе површине 111165 m², уписано у ПЛ бр.105, КО
Црквина.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1333,98 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1183,98 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022 380/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

445.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
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Страна 61 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-5/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ''MMB-INEXCOOP''D.O.O.
ИЗ ШАМЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда ''MMB-INEXCOOP''D.O.O. из Шамца
за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, ''MMB-INEXCOOP''D.O.O. из Шамца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.731 по култури њива 5. класе површине 180524 m², к.ч. 756 по култури њива 5.
класе површине 141214 m² и к.ч. бр. 765/2 по култури њива 5. класе површине 10736 m², све уписано у
ПЛ бр.132/18, КО Гoрња Слатина, општина Шамац, и пољопривредно земљиште означено као: к.ч. бр.
1083/1 по култури њива 1. класе површине 111335 m² уписано у ПЛ бр.105, КО Црквина, општина
Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става у укупној површини од 443809 m² додјељује се у закуп
ради обављања сточарске производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора
о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 3995,81КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 3596,23 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-379/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

446.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног

61

Страна 62 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-4/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НЕДИЋ НИКОЛИ ИЗ ГОРЊА СЛАТИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Недић Николе из Горње Слатине за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Недић Николи из Г.Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.680 по култури њива 5. класе површине 70240 m², уписано у ПЛ бр.132/18, КО
Горња Слатина.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 561,92 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 505,73 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-378/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

447.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
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Страна 63 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-2/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЋИРИЋ ТОМИСЛАВУ ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Ћирић Томислава из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Ћирић Томиславу из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Z-T2(коју чине: к.ч. бр. 885 по култури њива 4.класе површине 27927 m² и
њива 5. класе површине 36965 m², к.ч. бр.889 по култури њива 5. класе површине 4450 m² и ливада 2.
класе површине 6819 m² и к.ч. бр.927 по култури њива 6. класе површине 22959 m²), блок парцела Z-T4
(коју чине к.ч. бр. 930 по култури њива 5. класе површине 4412 m² и к.ч. бр.932 по култури њива 5.
класе површине 7066 m² ), и блок парцела Z-T5 (коју чине к.ч. бр. 938/1 по култури ливада 2. класе
површине 14024 m², к.ч. бр.938/3 по култури њива 5. класе површине 9649 m² и к.ч. бр.943/2 по
култури њива 5. класе површине 2787 m² ), све уписано у ПЛ бр.135/6, КО Брвник, општина Шамац,
укупне површине 137058 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 1141 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1026 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-377/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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448.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-3/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈОВАНОВИЋ ПЕРИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Јовановић Пере из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Јовановић Пери из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.855 по култури њива њива 5. класе површине 111625 m², све уписано у ПЛ бр.135/6,
КО Брвник, општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 893 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 803 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-375/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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449.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-1/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АВРАМОВИЋ ТРИФУНУ
ИЗ БАТКУШЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Аврамовић Трифуна из Баткуше за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Аврамовић Трифуну из Баткуше (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.1855/2 по култури њива 5. класе површине 58808 m² и к.ч. 1857/2 по култури њива
њива 5. класе површине 17365 m², све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне
површине 76173 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 609,38 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 546,70 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-376/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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450.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-13/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈОВАНОВИЋ ЖИВКУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Јовановић Живка из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Јовановић Живку из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.444 по култури њива 5. класе површине 39386 m², к.ч. 718 по култури њива 4. класе
површине 24821 m² и њива 5. класе површине 1508 m², све уписане у ПЛ бр.41/17, КО Обудовац, те блок
парцела ЈР-Т3(коју чине к.ч. бр. 166/2 по култури њива 5. класе површине 8000 m² и к.ч. бр.166/3 по
култури њива 5. класе површине 6422 m² уписане у ПЛ бр.66/8, КО Браница.
Пољопривредно земљиште из претходног става у укупној површини од 80137 m² додјељује се у закуп
ради обављања сточарске производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора
о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 665,92 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 584,92 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
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Страна 67 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
Број: 07-022-374/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

451.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-19/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац у наставку
XIII сједнице, одржаном 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЋУЛУМОВИЋ ДУШАНУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Ћулумовић Душана из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Ћулумовић Душану из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: к.ч. бр.361 по култури њива 5. класе површине 21311 m² и к.ч. 382 по култури њива 2.
класе површине 63464 m², све уписано у ПЛ бр.132/18, КО Горња Слатина, општина Шамац, укупне
површине 84775 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 868,59 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 768,59 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
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Страна 68 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
Број: 07-022-372/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

452.
На основу члана 59. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 21. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/12, 65/15 и
45/16), члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде број: 12.03.5-330-3652-15/17 од 28.09.2017. године, Скупштина општине Шамац на
наставку XIII редовне сједнице, одржаног 05.11.2017. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПЕТРОВИЋ ЈОВИЦИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда, а у складу са чланом 59. Закона о
пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија понуда Петровић Јовице из Обудовца за
додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске које се налази на територији
општине Шамац.
II
У складу са тачком I ове одлуке, Петровић Јовици из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела M-T1 (коју чине: к.ч. бр. 2106/1 по култури њива 5. класе површине 14952 m²
и к.ч. бр.2465/2 по култури њива 6. класе површине 271 m² ), затим к.ч. бр.1850/1 по култури њива 5.
класе површине 8527 m², к.ч. 1853/1 по култури њива 5. класе површине 6330 m² и њива 4. класе
површине 1213 m², к.ч. бр. 1853/2 по култури њива 5. класе површине 13774 m², к.ч. бр. 1853/3 по
култури њива 5. класе површине 10475 m², к.ч. бр. 1855/1 по култури њива 5. класе површине 5768 m²,
све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине 61310 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући од дана закључивања уговора о закупу.
III
За коришћење пољопривредног земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се обавезује на уредно плаћање
годишње закупнине у износу од 491,15 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 331,15 КМ а која је умањена за износ укупно уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Начелник општине Шамац и закупац ће закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе између уговорних
страна.
Уговор о закупу пољопривредног земљишта престаје испуњењем било које од претпоставки из чл. 63. и
64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупопримац одустане од закључивања понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат уплаћене
кауције.
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VI
Ако закупопримац у року од 30 дана од дана пријема ове одлуке не потпише уговор о закупу, губи сва
права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-373/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

453.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XIII редовној сједници одржаној
05.11.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и
успјеху ученика на крају школске 2016/2017. године
I
Прихвата се Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и
успјеху ученика на крају школске 2016/2017. године.
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: 07-022-371/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

454.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на наставку XIII редовне сједнице одржаном
05.11.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о наплати локалних прихода у периоду 01.01.-30.06.2017. године
I
Прихвата се Информација о наплати локалних прихода у периоду 01.01.-30.06.2017. године.
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“.
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Број: 07-022-370 /17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

455.
На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 36. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 149. Пословника о раду Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), након разматрања Нацрта Ребаланса буџета
Општине Шамац за 2017. годину, Скупштина општине Шамац, на наставку XIII редовне сједнице
одржаног дана 05.11.2017. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта Ребаланса буџета
Општине Шамац за 2017. годину
1. Прихвата се Нацрт Ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину и упућује на јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт Ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину објавиће се на интернет страници
Општине Шамац www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине и Одјељење за
финансије, које се истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Ребаланса буџета
за 2017. годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта Ребаланса буџета Општине Шамац за
2017. годину.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-365/17
Датум, 05.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

456.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на наставку XIII редовне сједнице одржане
05.11.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на наставку XIII
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржаном 05.11.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
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Број: 07-022- 364/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

457.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на наставку XIII редовне сједници одржаноj
05.11.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
29.09.2017. 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: 07-022-363/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

458.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број: 9/17) и члана 40. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на наставку XIII редовне сједници одржаном
05.11.2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјенама рјешења о избору предсједника и
чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
I
У рјешењу о избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац број 07111-129/16 од 16.12.2016. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16, 5/17 и 13/17) у тачки I,
алинеја девет – Савјет за омладину и спорт, под редним бројем 3. умјесто ''Мишо Дервенић, члан'',
треба да стоји : ''Сандра Вуксановић, члан''.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-161/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

459.
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16) и члана 36. став (2) тачка 2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) и члана 253. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике
Српске'', број 13/02, 87/0 и 50/10), а у складу са пресудом Окружног суда у Добоју број 13 0 U 004518 17 U
од 28.09.2017, Скупштина општине Шамац, на наставку XIII редовне сједнице одржаном дана
05.11.2017.године, доноси
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о оглашавању ништавим рјешења о именовању
директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
1. Оглашава се ништавим у цјелости рјешење Скупштине општине Шамац број 07-111-25/17 од
28.04.2017. године, којим је Благоје Симић спец.др.мед. именован за директора Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац на период од четири године почев од 29.04.2017. године,а на основу
пресуде Окружног суда у Добоју број 13 0 U 004518 17 U од 28.09.2017.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Окружни суд у Добоју, у управном спору по тужби тужиоца Товирац Михајла син Цвијана из
Шамца, заступан по пуномоћнику Андрић Илији, адвокату из Модриче, против рјешења Скупштине
општине Шамац број 07-111-25/17 од 28.04.2017. године, донио је пресуду број 13 0 U 004518 17 U од
28.09.2017, којом се тужба уважава и побијани акт поништава, због тога што акт садржи такве недостатке
који спречавају оцјену његове законитости и недостатке који га чине ништавим.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву рјешења.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-159/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

460.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, у наставку XIII редовне сједнице одржаном
05.11.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Комисије о спроведеном поновном поступку по Јавном конкурсу са
приједлогом за именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
I
Усваја се Извјештај Комисије о спроведеном поновном поступку по Јавном конкурсу са
приједлогом за именовање директора ЈЗУ Дом здравља 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: 07-022-422/17
Датум, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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461.
На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник
Републике Српске'', број 106/09 и 44/15), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 36. став (2)
тачка 34) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), сагласности
министра Министарства здравља и социјалне заштите број 11/04-111-11/17 од 27.03.2017. године, у
поновном поступку избора и именовања директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, Скупштина општине
Шамац у наставку XIII редовне сједнице одржане дана 05.11.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
1. Благоје Симић, спец. др.мед. из Крушковог Поља именује се за директора Јавне здравствене установе
Дом здравља
Шамац, почев од 06.11.2017. године
на период од четири (4) године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Окружни суд у Добоју, у управном спору покренутом по тужби тужиоца Товирац Михајла из
Шамца, донио је пресуду број 13 0 U 004518 17 U од 28.09.2017. године којом је тужба уважена и рјешење
Скупштине општине Шамац број 07-111-25/17 од 28.04.2017. године, којим је за директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац именован Благоје Симић, спец.др.мед поништено, како би се у поновном поступку
донијела правилна и законита одлука.
Општина Шамац,као тужена у овом управном спору, наведеном пресудом, а у складу са чланом 50. ЗУС
обавезана је да најкасније у року од 30 дана, од дана достављања пресуде, умјесто поништеног донесе
други правилан и на закону заснован управни акт имајући у виду све наведено у пресуди. Напријед
наведена пресуда у Општинској управи Општине Шамац запримљена је 06.10.2017. године.
Поступајући по наведеној пресуди, а у циљу отклањања неправилности у погледу поступка,
односно проведене процедуре избора, Комисија за спровођење поступка за избор директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац, у поновном поступку за избор директора ове Установе, а који је подразумијевао
спровођење поновног интервјуа и утврђивање ранг листе са препоруком за именовање и провјере
вјеродостојности издате јавне исправе Полицијске станице Шамац број14-2/01-235-34/17 од 17.02.2017. на
име Благоја Симић, сачинила је Извјештај о спроведеном поновном поступку по Јавном конкурсу са
приједлогом за именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац од 23.10. 2017. године и исти доставила
Скупштини општине на разматрање и коначно одлучивање.
Наведени Извјештај, на сједници одржаној дана 01.11.2017. године, разматрала је и Комисија за избор и
именовање Скупштине општине Шамац, у чијој надлежности је, између осталог, и разматрање
приједлога за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач Општина, утврђене чланом
53. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17).
Скупштина општине Шамац је , у наставку 13. редовне сједнице одржане дана 05.11.2017. године
, разматрала поднесени Извјештај Комисије за спровођење поступка за избор директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац, и из истог је утврђено да је Комисија у поновном поступку, а на основу документације
из списа предмета број 07-111-15/17 од 01.02.2017. године, констатовала да је Скупштина општине
Шамац на четвртој редовној сједници одржаној дана 31.01.2017. године донијела Одлуку о расписивању
јавног конкурса за избор и именовање директора у Јавној здравственој установи 'Дом здравља Шамац
број 07-111-15/2017, да је објављивање конкруса извршено у складу са законом и одлуком Скупштине
општине, да је рок за подношење пријава био 15 дана од дана посљедњег објављивања, да су по Јавном
конкурсу за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац, број 07-111-15/17 од 14.02.2017.
године објављеном у дневном листу „ЕuroBlic“ дана 17.02.2017. године и ''Службеном гласнику
Републике Српске'' број 16/17 од 17.02.2017. године, благовремено пријаве поднијела два кандидата и то
др Благоје Симић из Крушковог Поља и др Михајло Товирац из Шамца, да су конкрусом прописани
општи и посебни услови које кандидати морају испуњавати, да су оба пријављена кандидата уз пријаву
доставила документацију којом доказују да испуњавају опште и посебне услове из конкурса, да је, у циљу
утврђивања вјеродостојности Увјерења из казнене евиденције број 14-2/01-235-34/17 од 17.02.2017
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издато од стране ЦЈБ Полицијска станица Шамац на име Благоје Симић, а што је била препорука Суда,
службеним путем упућен захтјев број 07-111-25/17 од 16.10..017. године којим је затражена потврда
вјеродостојности издате јавне исправе на име Благоја Симић и по ком захтјеву је дана 17.10.2017. године
од стране Полицијске станице Шамац достављен акт број 15-3/01-235-34/17 којим је потврђено да је
Полицијска станица Шамац, по захтјеву Благоја Симић из Крушковог Поља син Петра и мајке Смиље
рођене Челиковић, рођен 01.07.1960. године у мјесту Крушково Поље, општина Босански Шамац, са
адресом у мјесту Крушково Поље, издала увјерење о неосуђиваности број 14-2/01-235-34/17 од
17.02.2017.
Да су пријављени кандидати др. Благоја Симић и др Михајла Товирац, уредно позвани на поновни
интервју заказан за дан 23.10.2017. године, да је Комисија уз позив,а у складу са чланом 10. став 5.
Закона о министарским владиним и другим именовањима и тачком V Јавног конкурса – Сукоб интереса,
кандидатима доставила образац изјаве о постојању/ не постојању сукоба интереса за именовање, односно
да не обављају дужност, актиности нити су на положају који доводи до сукоба интереса у смислу Закона
о сукобу интереса у институцијама БиХ, Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти
Републике Српске и Закона о министарским владиним и другим именовањима Републике Српске, да су се
оба кандидата одазвала позиву, те да је кандидат Благоје Симић доставио потписану изјаву из које се
може установити да код кандидата не постоји сукоб интереса за именовање за директора ЈЗУ Дом
здравља Шамац, док кандидат Михало Товирац изјаву није доставио.
Да је Комисија, у поновљеном интервју, кандидате унапријед упознала са начином спровођења интервјуа,
а исти се односио на постављање, унапријед припремљених питања, од стране сваког члана комисије по
једно питање, а за која је Комисија сматрала да ће допринијети квалитетнијој оцјени кандидата, а будући
да се врши избор за директора ЈЗУ, да су се питања односила на познавање дјелатности јавне
здравствене установе, органи и радна тијела ЈЗУ Дом здравља Шамац, унутрашња организација јавне
установе, права и дужности директора и планирање рада и развоја и пословање ЈЗУ Дом здравља Шамац
(прописано Законом о здравственој заштити и Статутом ЈЗУ Дом здравља Шамац) , а што је већ и у самом
позиву за интервју назначено, те начином оцјењивања и рангирања кандидата.
Из Извјештаја је такође утврђено, да су се чланови Комисије, након спроведеног интервјуа, једногласно
сложили да је кандидат Благоје Симић на свако од постављених питања дао потпун, јасан и конкретан
одговор, те да су одговори дати у складу са одредбама Закона о здравственој заштити и Статута ЈЗУ Дом
здравља Шамац којима је прописана област из које су питања постављана, док је кандидат Михало
Товирац на прва четири питања одговорио уопштено, а не у складу са одредбама Закона о здравственој
заштити и Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац којима су регулисане области из којих су питања била
постављена, те да се из тако датих одговора може закључити да на неки начин познаје материју, међутим
да су одговори били углавном непотпуни и да на пето питање није дао одговарајући одговор. Да је
Комисија, на основу документације која је приложена уз пријаве кандидата и спроведеног интервјуа,
односно одговора датих на интервјују и појединачних оцјена чланова Комисије и изнесених разлога за
дату оцјену кандидата и утврђене просјечне оцјене кандидата на сједници одржаној дана 23.10.2017.
године једногласно утврдила приједлог ранг листе за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац и то: 1. Благоје Симић, спец.др.мед. са просјечном оцјеном 4,8 и 2. Михајло Товирац, спец.гин. и
акуш. са просјечном оцјеном 3,7 , те дала препоруку Скупштини општине за именовање прворангираног
кандидата за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац.
Скупштина општине је, након подношења извјештаја од стране педсједника Комисије за избор и
именовање везано за Извјештај о спроведеном поновном поступку по јавном конкурсу за избор и
именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац у којем је комисија једногласно изразила мишљење да се
из истог може видјети да је поновни поступак спроведен на начин да су отклоњени недостаци на које је
суд пресудом указао и да се може предложити Скупштини прихватање истог, те краће дискусије, у којој
су учешће узели Михајло Товирац и Мирко Лукић , Извјештај о спроведеном поновном поступку по
Јавном конкурсу са приједлогом за именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац и ранг листом, са 16
гласова ЗА, 1 глас ПРОТИВ и 4 УЗДРЖАНА (Благоје Симић је у складу са чланом 101. Пословника прије
почетка гласања саопштио да се изузима од гласања) исти усвојила.
У дискусији по приједлогу за именовање Благоја Симић за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац,
учешће су узели др Драган Илинчић који је истакао да ће се при одлуци о избору предложеног кандидата
прије свега руководити значајем ЈЗУ која пружа здравствене услуге огромном броју становништва наше
општине и важност да у овом моменту ова установа има директора,будући да је ово период у којем се
закључују уговори од великог значаја за пословање ове Установе, Милан Симић који сматра да није
добро усвајати акт који ће суд извјесно оборити, Михајло Товирац који се поново осврнуо на пресуду и
услове прописане конкурсом и поштивање законитости, Велимир Андрић који сматра да је испоштована
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сва процедура и да су сви услови испуњени те да нема разлога сумњати у рад комисије, да је за избор
кандидата важно да поред стручних знања морају постојати и велике менаџерске способности , поготово
у овим условима када је јако важно да се ова инстутција одржи и функционише несметано и Мирко
Лукић који је указао на чињеницу да је тужилац у тужби обмануо суд наводећи да Комисија није
поступила у складу са Правилником о критеријумима за избор, а да такав акт у ЈЗУ Дом здравља не
постоји и при томе ставио примједбу што та чињеница није оспоравана у одговору на тужбу или није
довољно аргументована, те у том смислу указао и на то да у односу на Скупштину као представничко
тијело, судови на другачији начин цијене одређену документацију, те се нада да ће се истрајати у овом
рјешењу будући да предложени кандидат има подршку Скупштине општине.
Скупштина општине је, након разматрања и усвајања Извјештаја Комисије за спровођење поступка за
избор директора ЈЗУ Дом здравља Шамац и спроведене дискусије по приједлогу Комисије за избор и
именовање да се за директора ЈЗУ Дом здравља Шамац изабере прворангирани кандидат, од присутних 22
одборника на сједници, са 16 гласова ЗА, 5 ПРОТИВ ( Благоје Симић је у складу са чланом 101.
Пословника прије почетка гласања саопштио да се изузима од гласања) одлучила да се за директора ЈЗУ
Дом здравља Шамац именује Благоје Симић спец. др.мед из Крушковог Поља, на период од четири
године почев од 06.11.2017. године.
На основу свега напријед наведеног, а у складу са чланом 12. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), којим је
регулисано коначно именовање након интервјуа, Скупштина општине Шамац је, у наставку XIII
редовнеј сједнице одржане дана 05.11.2017. године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 07-111-160/17
Дана, 05.11.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
462.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац, д о н
оси
О Д Л У К У
o додјели уговора
Набавка услуге „Стручне финансијске услуге у правцу финансијске консолидације Општине
Шамац са акцентом на рјешавање финансијских проблема везаних за наплату властитих
потраживања“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ULTIMAX“ д.о.о. Бања Лука за набавку услуге „Стручне
финансијске услуге у правцу финансијске консолидације Општине Шамац са акцентом на рјешавање
финансијских проблема везаних за наплату властитих потраживања“ те се именованом понуђачу
додјељује Уговор о набавци услуге у износу од 5.900,00 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима и
законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуга „ Стручне финансијске услуге у правцу финансијске консолидације
Општине Шамац са акцентом на рјешавање финансијских проблема везаних за наплату властитих
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потраживања“ путем директног споразума. Општина Шамац је као уговорни орган дана 20.10.2017.
године упутила позив за достављање понуде понуђачу „ULTIMAX“ д.о.о. Бања Лука
-У року остављеном за пријем понуда достављене је понуда горе наведеног понуђача у износу од
5.900,00 КМ без ПДВ.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-351/17
Датум: 24.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

463.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
Набавка услуге „Професионално управљање процесом и спровођење поступка пријевременог
откупа, повлачења и поништења обвезница из прве емисије, јавном понудом, Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „АДВАНТИС БРОКЕР“ a.д. Бања Лука за набавку услуга
„Професионално управљање процесом и спровођење поступка пријевременог откупа, повлачења и
поништења обвезница из прве емисије, јавном понудом, Општине Шамац“ те се именованом понуђачу
додјељује Уговор о набавци услуге са фиксном накнадом у износу од 3.000,00 КМ без ПДВ-а +
провизија од 0,10% вриједности пријевремено откупљених обвезница по имаоцу обвезница.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима и
законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке услуга „Професионално управљање процесом и спровођење поступка
пријевременог откупа, повлачења и поништења обвезница из прве емисије, јавном понудом, Општине
Шамац“ путем директног споразума. Општина Шамац је као уговорни орган дана 20.10.2017. године
упутила позив за достављање понуде понуђачу „АДВАНТИС БРОКЕР“ a.д. Бања Лука
-У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда горе наведеног понуђача са фиксном
накнадом у износу од 3.000,00 КМ без ПДВ-а + провизија од 0,10% вриједности пријевремено
откупљених обвезница по имаоцу обвезница.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-350/17
Датум: 24.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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464.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. става 1
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 66. Статута
Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку робе „Набавка канцеларијског
материјала за потребе Општинске управе Шамац“ објављеног дана 06.10.2017. год. на порталу Агенције
за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-1-21-3-23/17. Предмет јавне
набавке је набавка робе „Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“.
Члан 2.
За предметну јавну набавку , у року остављеном за доставу понуда, пристигле су три (3) понуде
сљедећих понуђача:
1) „R&S“д.о.о. Сарајево са достављеном понудом у износу од 18.542,90 КМ ,
2) ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево са достављеном понудом
у износу од 10.249,40 КМ и
3) Г.Т.Р. „Екограф“с.п. Жељко Бабић, Шамац са достављеном понудом у износу од 11.766,10 КМ
Члан 3.
Комисија за предметну јавну набавку, након почетне оцјене понуда утврдила је да су сви горе
наведени понуђачи поднијели прихватљиве понуде и предложила је уговорном органу на даље
поступање у складу са Правилником о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник
БиХ“, број 66/16).
Уговорни орган је дана 20.10.2017. године провео поступак е-аукције са почетком од 13:00 часова и
временском трајању е-аукције од 20 минута, на којој је било умањење почетних понуда и утврђена је
коначна ранг листа понуда.
РАНГ ЛИСТА КОНАЧНО ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА ( након провођења е-аукције):
Понуђена цијена
у КМ без ПДВ-а

Преференцијални
третман домаћег

„R&S“д.о.о. Сарајево
ЈП „Завод за уџбенике и наставна
средства“ а.д. Источно Ново
Сарајево

10.700,00

да

9.889,00

не

Г.Т.Р. „Екограф“с.п. Шамац

11.766,10

не

Назив / име понуђача
1
2
3

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „R&S“д.о.о. Сарајево чија је понуда најнижа цијена
технички задовољавајућа са износом од 10.700,00 КМ без ПДВ-а, односно 12.519,00 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о коначној оцјени понуда број:01-052-106/17 од 25.10.2017. године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана достави све потребне доказе којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ , потврду
Спољнотрговинске коморе БиХ/Привредне коморе ФБиХ
о испуњавању услова за примјену
преференцијалног третмана домаћег и да у датом року достави коначну понуду у износу од 10.700,00 КМ
без ПДВ-а. тј. умањењену за 42,30 % од почетне достављене понуде која износи 18.542,90 КМ.
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Члан 6.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) 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: 01-022-353/17
Датум: 26.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

465.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Обиљежавање хоризонталне сигнализације
(раздјелне линије) у мјесним заједницама Горња Слатина и Доња Слатина“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „Обиљежавање хоризонталне сигнализације (раздјелне линије)
у мјесним заједницама Горња Слатина и Доња Слатина“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр.412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-354/2017
Датум: 30.10.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

466.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Стручни надзор над извођењем радова
изградње артешког бунара у избјегличком насељу Лугови за ЛОТ1“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког
бунара у избјегличком насељу Лугови за ЛОТ1“ путем директног споразума.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.340,00 КМ са ПДВом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0124 Служба за локални економски
развој пољопривреду и село, потребна средства су планирана на конту број 511100–Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-356/2017
Датум: 01.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

467.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Kошење банкина у мјесним заједницама на
подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке услуга „ Kошење банкина у мјесним заједницама на подручју
Општине Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр.412800–Расходи за услуге одржавања јавних површина.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-358/2017
Датум: 02.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

468.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Уређење и ограђивање дворишта
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „„Уређење и ограђивање дворишта Територијалне ватрогасне
јединице Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
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потребна средства су планирана на конту бр.412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-357/2017
Датум: 02.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

469.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 3. став 2 Закона о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 42/05 и 52/12), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о начину и процедурама одабира корисника помоћи у оквиру пројеката одрживог повратка,
реконструкције стамбених јединица, социјалне и здравствене заштите
расељених лица, избјеглица и повратника
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми и процедуре за одабир корисника помоћи у оквиру пројеката
одрживог повратка, реконструкције стамбених јединица, социјалне и здравствене заштите, као и начин
рада Комисије за одабир корисника, објављивање резултата, извјештавање и објављивање.
Члан 2.
Приликом одабира корисника помоћи, реконструкције стамбених јединица и одрживог повратка,
Комисија је обавезна утврдити испуњеност општих и посебних критеријума предвиђених овом одлуком.
Помоћ из области социјалне и здравствене заштите може се одобрити и без објављивања јавног позива,
али само до максималног износа од 500,00 КМ. Комисија ће, на основу социјалног и здравственог статуса
лица и приложене документације, сачинити записник и предложити одлуку.
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
Члан 3.
Општи критеријуми су елиминаторни и обавезујући за све потенцијалне кориснике.
Општи критеријуми за утврђивање потенцијалних корисника пројеката су:
- да је расељено лице, избјеглица из БиХ или повратник,
- да је исказао намјеру за повратком,
- да је на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште на подручју Општине Шамац.
Члан 4.
Докази (документи) којима се доказује испуњавање општих критеријума:
−
−
−

за избјеглице - одговарајућа потврда о статусу избјеглице или избјеглички картон,
за расељено лице - потврда о статусу расељеног лица издата од стране јединице локалне
самоуправе (општина/град),
за повратнике - потврда, рјешење о повратку, увјерење о статусу издато од стране јединице
локалне самоуправе (општина/град) повратка.

Члан 5.
Намјера за повратком доказује се потписивањем изјаве код надлежног општинског органа. Изјава садржи
исказану намјеру да ће одобрена средства помоћи имати за циљ омогућавање минимума услова
становања, одрживост повратка или запошљавање повратника.
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Члан 6.
Увјерењем о кретању се доказује да је подносилац захтјева имао пребивалиште на подручју Општине
Шамац на дан 30.04.1991. године. У изузетним случајевима када се увјерењем о кретању не може
поуздано утврдити пребивалиште на дан 30.04.1991. године, као доказ пребивалишта прибавља се изјава
два свједока овјерена од стране надлежног органа општине.
Члан 7.
Доказ о власништву имовине на подручју општине Шамац се доказује рјешењем о поврату имовине, или
посједовним листом / земљишнокњижним изватком који не смије бити старији од 6 мјесеци.
У смислу ове одлуке, а у изузетним случајевима када се власништво или станарско право не може
доказати документима из претходног става, власништво се може доказати и: рјешењем о наслеђивању,
грађевинском дозволом или урбанистичком сагласношћу.
ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
Члан 8.
Потенцијалним корисницима помоћи уз потврду надлежне установе, припадају приликом одабира
додатни број бодова:
−
−
−
−

социјалне категорије (5 бодова),
лица са инвалидитетом (5 бодова),
самохрани родитељи (5 бодова),
број чланова домаћинства, сваки члан ( 2 бода).
Члан 9.

Социјални статус доказује се:
-

последњи чек од пензије, рјешење центра за социјални рад о сталним социјалним
давањима,
- статус лица са инвалидитетом доказује се рјешењем надлежног органа, ратни
војни инвалид, цивилна жртва рата, урођени или стечени инвалидитет,
- статус самохраног родитеља прибавља се од центра за социјални рад,
- статус несталих особа и логораша доказује се потврдом органа код којег се води ž
службена евиденција.
Члан 10.
Број чланова домаћинства доказује се кућном листом овјерене код надлежног општинског органа или
нотара.
ПРОЦЕДУРА ОБЈАВЉИВАЊА
Члан 11.
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници и огласној табли Општине Шамац.
Члан 12.
Текст јавног позива садржи опште и посебне критеријуме на темељу чега ће се одабрати приоритетни
корисници помоћи, вријеме трајања позива, оквирни рок за одабир корисника, објашњење на који начин
ће потенцијални корисници бити обавијештени о резултатима одабира.
Члан 13.
Комисија за одабир корисника провјерава да ли су уз захтјев приложени сви потребни документи,
евидентира који документи нису приложени и обавјештава потенцијалног корисника да у року од 7 дана
исте достави.
Члан 14.
Комисија утврђује листу одабраних корисника, обилази кориснике и утврђује висину новчане накнаде,
води записник о свим проведеним активностима, обавјештава одабране кориснике о резултатима јавног
позива.
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Члан 15.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
које доноси појединачна рјешења за одабране кориснике и објављује резултате на званичној интернет
страници и огласној табли Општине Шамац.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о начину и процедурама одабира корисника
пројеката расељених лица, избјеглица и повратника („Службени гласник општине Шамац“, број 10/15).
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-355 /2017
Датум, 01.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

470.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
Набавка услуге „Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког бунара у избјегличком
насељу Лугови за ЛОТ1“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Бања Луке за набавку услуга
„Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког бунара у избјегличком насељу Лугови за
ЛОТ1“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци услуге у износу од 2.000 КМ без ПДВ-а,
односно 2.340,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима и
законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Стручни надзор над извођењем радова изградње артешког бунара у
избјегличком насељу Лугови за ЛОТ1“ путем директног споразума. Општина Шамац је као уговорни
орган дана 01.11.2017. године упутила захтјев за достављање понуде број 01-052-121/17 понуђачу
„ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Бања Луке.
У року остављеном за пријем понуда достављена је понуда понуђача „ИБИС ИНЖЕЊЕРИНГ“
д.о.о. из Бања Луке у укупном износу понуде од 2.340,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-359/17
Датум: 03.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

471.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
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директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора за набавку услуга „Обиљежавање хоризонталне сигнализације (раздјелне линије)
у мјесним заједницама Горња Слатина и Доња Слатина“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГНАЛ ПРОМ“д.о.о. из Зворника за набавку услуга
„
Обиљежавање хоризонталне сигнализације (раздјелне линије) у мјесним заједницама Горња Слатина и
Доња Слатина“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 5.400,00 КМ без ПДВ-а,
односно 6.318,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
30.10.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу„СИГНАЛ ПРОМ“д.о.о. из Зворника.
У року остављеном за достављање понуде, дана 02.11.2017. године достављена је понуда понуђача
„СИГНАЛ ПРОМ“д.о.о. из Зворника са укупним износом понуде од 5.400,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.318,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-360/17
Датум: 03.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

472.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „ Изградња монтажних дрвених кућабрвнара“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „ Изградња монтажних дрвених кућа-брвнара“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0130 Одјељења за општу управу, потребна средства су планирана на
конту бр. 511300–Издаци за набавку опреме.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-424/2017
Датум: 06.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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473.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), и члана
15. став 1. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у
производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме за предузетнике и правна лица („Службени гласник општине Шамац“, број 8/17) Начелник
општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о додјели субвенције
I
Предузетнику Buregdžinica „14“ Šamac, Вука Караџића бб, чије власник Мира Стокић из Средње Слатине
бб, додјељује се субвенција за запошљавање нових радника у износу од 2.400,00 КМ.
у складу са записником Комисије број: 01-111-140/17 од 13.10.2017. године.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац, буџетска позиција 414100
субвенције за запошљавање радника, сходно члану 8. Правилника о условима и начину остваривања
субвенција за запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица, на жиро рачун
предузетника број 161-000-01848800-71 који је отворен код Raiffeisen bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
Корисник субвенције дужан је да најмање 18 мјесеци редовно измирује обавезе по основу пореза и
доприноса у складу са законом за запослене раднике по овом основу, те да на полугодишњем нивоу,
Општини Шамац-Одјељењу за привреду, доставља доказ о уплати наведених пореза и доприноса.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-426/2017
Датум, 06.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

474.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), и члана
15. став 1. Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у
производним, знатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме за предузетнике и правна лица („Службени гласник општине Шамац“, број 8/17) Начелник
општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о додјели субвенције
I
Предузетнику Autoservis „Spasojević“ Горња Црквина, чије власник Илија Спасојевић из Горње Црквине
бб, додјељују се субвенције за рефундацију дијела трошкова набавке машина или опреме у текућој години
у износу од 3.900,00 КМ у складу са записником Комисије број: 01-111-140/17 од 25.10.2017. године.
II
Наведена финансијска средства ће бити исплаћена из буџета Општине Шамац, буџетска позиција 414100
субвенције за запошљавање радника, сходно члану 8. став 4. Правилника о условима и начину
остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, знатским и услужним
дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица,
на жиро рачун предузетника број 554-010-00011345-40 који је отворен код Павловић интернатионал банк.
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III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-425/2017
Датум, 06.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

475.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног
споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Уређење и ограђивање дворишта Територијалне ватрогасне јединице
Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за извођење радова „Уређење и
ограђивање дворишта Територијалне ватрогасне јединице Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује
Уговор у износу од 5.325,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.230, 25 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем
директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
03.11.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 06.11.2017. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 5.325,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.230,25 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-428/17
Датум: 07.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

476.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку директног
споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора за извођење радова „Кошење банкина у мјесним заједницама на подручју
Општине Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ВД „УШЋЕ БОСНЕ“а.д. Шамац за извођење радова „Кошење банкина
у мјесним заједницама на подручју Општине Шамац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у

85

Страна 86 - Понедјељак 13. новембар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 21
износу од 5.700,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.669, 00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
03.11.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу ВД „УШЋЕ БОСНЕ“а.д. Шамац.
У року остављеном за достављање понуде, дана 06.11.2017. године достављена је понуда понуђача
ВД „УШЋЕ БОСНЕ“а.д. Шамац са укупним износом понуде од 5.700,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.669,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-429/17
Датум: 07.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

477.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке радова
„Замјена кровног покривача на стамбено пословном објекту у Шамцу
на к.ч. бр.295 К.О. Шамац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Замјена кровног покривача на стамбено пословном објекту у
Шамцу на к.ч. бр.295 К.О. Шамац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове .
Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 511200-Издаци за инвестиционо
одржавање, реконструкцију зграда и објеката.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-427/2017
Датум: 07.11.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

478.
На основу члана 59. став (1) тачке 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Начелник општине Шамац, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац
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Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 14/17) члан 5. мијења се и гласи:
„Ради економичнијег и ефикаснијег извршавања послова локалне самоуправе, одређени послови из
дјелокруга рада Одјељења за општу управу обављају се у мјесним канцеларијама образованим у складу са
Одлуком о оснивању Општинске управе општине Шамац.“
Члан 2.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 14/17), члан 16. тачка 4 мијења се и гласи:
„4. Самостални стручни сарадник за послове привреде
Категорија: Општински службеник пете категорије
Звање: Самостални стручни сарадник трећег звања
Опис послова:
- води управни поступак и припрема рјешења из области регистрације привредних субјеката на
подручју општине Шамац,
- води управни поступак и припрема рјешења којим се утврђује такса за опремање и развој
Територијалне ватрогасне јединице,
- води управни поступак и припрема рјешења за категоризацију угоститељских објеката,
- води управни поступак и припрема рјешења продужавања радног времена угоститељских
објеката,
- врши сарадњу са приватним сектором, представнициам малих, средњих и стратешких предузећа
за подршку приватном сектору и другим асоцијацијама
- води регистар самосталних предузетника на подручју општине Шамац,
- припрема увјерења на основу евденције коју води,
- доставља податке надлежним органима и институцијама,
- активно учествује у припремању и организацији скупова, сајмова, манифестација на подручју
општине Шамац из области привреде
- припрема статистичке податке из области привреде за потребе органа општине,
- усмјерава и информише заинтересована лица у остваривању својих права у вези обављања
привредне дјелатности,
- активно учествује у пословима и радним задацима управљања развојем, на пословима стратешког
планирања, имплементације и вредновања Стратегије,
- врши и друге послове по налогу начелника општине и начелника одјељења.
Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којима се примјењују тачно утврђене методе рада,
поступци или стручне технике.
Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је повременим надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања.
Одговорност:
Одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника, за свој рад
одговора начелнику одјељења.
Пословна комуникација:
Контакти унутар и изван одјељења у којој је систематизовано радно мјесто
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, завршен економски факултет или први циклус студија са најмање 240
ЕЦТС бодова, најмање једна године радног искуства у траженом степену образовања, положен
стручни испит за рад у органима управе, познавање рада на рачунару.“
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Члан 3.
У члану 19. тачка 4 у дијелу Опис послова иза алинеје 5 додају се алинеје 6, 7 и 8 које гласе:
–
–
–

праћење и имплементација гендер политике;
анализа, координација и едукација о равноправности полова;
сарадња са Гендер центром Владе Републике Српске.

Досадашња алинеја 6 постаје алинеја 9.
Члан 4.
У члану 22. у дијелу Опис послова алинеја прва брише се.
Члан 5.
У преосталом дијелу Правилник о организацији и ситематизацији радних мјеста Општинске управе
Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 14/17) остаје непромијењен.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 01-022-361/2017
Датум, 03.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

479.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
члана 66. и 88. став 3. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
сагласно одредбама члана 2. и 4. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17) Начелник Општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац
Члан 1.
У члану 25. Саставни дио Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац у Прилогу 1 – „Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац“ („Службени гласник општине Шамац“, број 15/17 и 16/17)
у Одјељењу за привреду и инспекцијске послове под редним бројем 4 назив радног мјеста „Стручни
сарадник за послове привреде“ и коефицијент „6,00“ мијења се и гласи:
„ 4. Самостални стручни сарадник за послове привреде и коефицијент за наведено радно мјесто је
„8,60“.“
Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 01-022-362/2017
Датум, 03.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

480.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3.Статута општине Шамац
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(„Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и члана 5. став 2. Одлуке о јавним расправама
(„Службени гласник општине Шамац“, број 12/09) , д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса буџета
општине Шамац за 2017. годину
I
Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за 2017. годину спроводиће се у
периоду од 07.11.-13.11.2017. године.
Дана 09.11.2017. године одржаће се јавни састанак у згради Општинске управе (скупштинска сала) у 19
часова на којем ће се обавити јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за 2017. годину.
II
Јавна расправа из тачке 1. овог Закључка одржаће се и у форми електронске јавне расправе у којој
ће заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје
примједбе, приједлоге и сугестије.
III
Нацрт ребаланса буџета општине Шамац за 2017. годину биће објављен на званичној интернет
презентацији општине Шамац (www.opstinasamac.org), огласној табли у згради општинске управе Шамац,
просторијама савјета мјесних заједница и мјесним канцеларијама.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Самостални стручни сарадник за рад на
информационим системима, Одјељење за финансије и Одјељење за општу управу Општинске управе
Шамац, који су јавну расправу дужни спровести у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени
гласник општине Шамац“, број 12/09).
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-431/2017
Датум, 07.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

481.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
сагласно одредбама члана 66. и 88 став 3. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“, број 9/17), Начелник Општине Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
о стављању ван снаге рјешења о именовању Комисије за утврђивање минималних здравственотехничких услова за обављање одређене дјелатности
I
Ставља се ван снаге рјешење о именовању Комисије за утврђивање минималних здравствено-техничких
услова за обављање одређене дјелатности донесено од стране овог органа под бројем 01-111-78/09 од
31.08.2009. године („Службени гласник општине Шамац“, број 9/09)
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-158/2017
Датум, 01.11.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
398. Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту
399. Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта
400. Одлука о пријевременом откупу обвезница из прве емисије јавном понудом
401. Одлука о стављању у промет непокретности у својини Општине Шамац
402. Одлука о измјени Одлуке о делегирању одборника Скупштине општине Шамац који ће
својству службеног лица присуствовати закључењу брака
403. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Микић Пери из Обудовца
404. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Миловановић Луки из Обудовца
405. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Митровић Јовици из Шамца
406. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Михајловић Немањи из Новог Села
407. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Мокрић Пери из Горње Слатине
408. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Нешић Петру из Крушковог Поља
409. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Николић Ђоки из Обудовца
410. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Саиловић Перици из Обудовца
411. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Симеуновић Танасији из Обудовца
412. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Симић Давиду из Крушковог Поља
413. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Софреновић Недељку из Обудовца
414. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Стокић Бојану из Обудовца
415. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Тодоровић Драгиславу из Доње Слатине
416. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Филиповић Зорану из Обудовца
417. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Челиковић Тривки из Брвника
418. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Шкуљевић Лази из Обудовца
419. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Сњежани Шкуљевић из Обудовца
420. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Андрић Живану из Обудовца
421. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Дујковић Ђорђу из Обудовца
422. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српскe Видаковић Васелију из Обудовца
423. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Маслић Божидару из Горње Црквине
424. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Маринковић Драгици из Горње Црквине
425. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта
својини Републике Српске Лукић Милошу из Горње Слатине
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426. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Којић Слободану из Обудовца
427. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Јовановић Мићи из Обудовца
428. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Ђурђевићу Ђоки из Брвника
429. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Гајић Јовану из Горње Слатине
430. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Божић Ђорђу из Обудовца
431. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Благојевић Влади из Гребница
432. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Бијелић Зорану из Доње Слатине
433. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Аранђић Синиши из Горње Слатине
434. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Којић Петру из Обудовца
435. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Јанковић Александру из Баткуше
436. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Д.О.О. „Агроцентар“ из Обудовца
437. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Микић Аци из Обудовца
438. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Јаковљевић Станиславу из Обудовца
439. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Пантелић Миодрагу из Обудовца
440. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Софреновић Душанки из Обудовца
441. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Гајић Николи из Горњег Хасића
442. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Миљић Сави из Доње Слатине
443. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Ђурђевић Јови из Брвника
444. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Богдановић Марјану из Шкарића
445. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске „MMB-INEXCOOP“ D.O.O. из Шамца
446. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Недић Николи из Горња Слатине
447. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Ћирић Томиславу из Обудовца
448. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Јовановић Пери из Обудовца
449. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Аврамовић Трифуну из Баткуше
450. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Јовановић Живку из Обудовца
451. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Ћулумовић Душану из Обудовца
452. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске Петровић Јовици из Обудовца
453. Закључак о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и средњег
образовања и успјеху ученика на крају школске 2016/2017. године
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454. Закључак о прихватању Информације о наплати локалних прихода у периоду 01.01. 30.06.2017. године
455. Закључак о прихватању Нацрта Ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину
456. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду
између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
457. Закључак о усвајању Извода из Записника са XII редовне сједнице Скупштине општине
Шамац
458. Рјешење о измјенама рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних тијела
Скупштине општине Шамац
459. Рјешење о оглашавању ништавим рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац
460. Закључак о усвајању Извјештаја Комисије о спроведеном поновном поступку по Јавном
конкурсу са приједлогом за именовање директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
461. Рјешење о именовању директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
462. Одлука o додјели уговора Набавка услуге „Стручне финансијске услуге у правцу
финансијске консолидације Општине Шамац са акцентом на рјешавање финансијских проблема
везаних за наплату властитих потраживања“
463. Одлука o додјели уговора Набавка услуге „Професионално управљање процесом и
спровођење поступка пријевременог откупа, повлачења и поништења обвезница из прве
емисије, јавном понудом, Општине Шамац“
464. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка канцеларијског
материјала за потребе Општинске управе Шамац“
465. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Обиљежавање
хоризонталне сигнализације (раздјелне линије) у мјесним заједницама Горња Слатина и Доња
Слатина“
466. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Стручни надзор над
извођењем радова изградње артешког бунара у избјегличком насељу Лугови за ЛОТ1“
467. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Kошење банкина у
мјесним заједницама на подручју Општине Шамац“
468. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Уређење и
ограђивање дворишта Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
469. Одлука о начину и процедурама одабира корисника помоћи у оквиру пројеката одрживог
повратка, реконструкције стамбених јединица, социјалне и здравствене заштите расељених
лица, избјеглица и повратника
470. Одлука o додјели уговора Набавка услуге „Стручни надзор над извођењем радова
изградње артешког бунара у избјегличком насељу Лугови за ЛОТ1“
471. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Обиљежавање хоризонталне сигнализације
(раздјелне линије) у мјесним заједницама Горња Слатина и Доња Слатина“
472. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова „Изградња
монтажних дрвених кућа-брвнара“
473. Одлука о додјели субвенције
474. Одлука о додјели субвенције
475. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Уређење и ограђивање дворишта
Територијалне ватрогасне јединице Шамац“
476. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Кошење банкина у мјесним заједницама на
подручју Општине Шамац“
477. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке радова „Замјена кровног покривача на
стамбено пословном објекту у Шамцу на к.ч. бр. 295 К.О. Шамац“
478. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе Шамац
479. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској
управи општине Шамац
480. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за
2017. годину
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481. Рјешење о стављању ван снаге рјешења о именовању Комисије за утврђивање минималних
здравствено-техничких услова за обављање одређене дјелатности

Понедјељак, 13. новембар 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 21/17
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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