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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
291.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Рeпублике Српске". број: 97/16),
члана 6. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Сриске", број: 124/11 и
100/17) члана 36. Статута општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац”, број: 9/17), Скупштина
општине Шамац, на својоj XXII редовној сједници одржаној дана 27.07.2018. године, донијела је
OДЛУКУ O КOMУНAЛНOM РEДУ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се комунални ред и одржавање комуналног реда на подручју општине Шамац,
мјере за провођење комуналног реда и казнене одредбе предвиђене за повреде понашања утврђених овом
одлуком и прописују се услови и начин:
1) одржавања чистоће на јавним површинама,
2) уређења насеља,
3) привременог заузимања јавних површина,
4) извођења радова на јавним површинама,
5) одржавања септичких јама,
6) одржавања јавне расвјете,
7) сакупљање,одвоз и депоновање комуналног отпада
8) одржавања пијаца и пружање услуга на њима,
9) декорације града,
10) одржавања аутобуских и жељезничких станица, такси стајалишта, стајалишта јавног
аутобуског
превоза и паркиралишта,
11) уклањања противправно постављених предмета и напуштених возила,
12) одлагања земље, грађевинског материјала и дрвног отпада,
13) одржавања димњака и димовода.
Члан 2.
Јавне површине су земљишта или водне површине које су планом нумерички и графички
дефинисане и намијењене за обављање јавних функција, дјелатности или активности и које су као такве
доступне неодређеном броју индивидуално неодређених физичких или правних лица, а нарочито:
1) саобраћајне површине (коловози, тротоари, пјешачке стазе, тргови, мостови, јавна паркиралишта и
слично),
2) зелене површине (паркови, травњаци, цвијетњаци, други цвијетни и јавни насади,зеленило уз
саобраћајнице,живице и слично),
3) уређене и неуређене површине око стамбених,пословних и других објеката,
4) водотоци и обале водотока (ријеке, рјечице, потоци, канали),
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5) спомен обиљежја, излетишта, терени за камповање, базени,природне и радом створене вриједности и
слично,
6) површине и објекти намијењени јавној употреби (аутобуска и такси стајалишта,перони аутобуских
станица и жељезничке станице,платои бензинских станица и отворени пијачни и тржни простори око
продајних објеката),
7) гробља,мезарја и
8) спортски,рекреативни и забавни терени.
Члан 3.
Као јавни објекти у смислу ове одлуке сматрају се:
1) угоститељски и тровински објекти,
2) радње и простори за пружање занатских услуга,
3) објекти јавног путничког и ПТТ саобраћаја,
4) објекти школских и предшколских установа,
5) објекти културних установа и организација,
6) спортски објекти и терени,
7) објекти за пружање медецинских и ветеринарских услуга,
8) објекти и уређаји за снабдијевање водом,
9) објекти и уређаји за одвод отпадних материјала,
10) клаонице,
11) пијаце,
12) складиште грађевинског материјала,
13) депонија комуналног отпада,
14) бензинске станице,
15) гробља,спомен обиљежја и споменици,
16) објекти предузећа и установа,
17) други јавни објекти који служе за задовољавање основних потреба грађана

II- ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 4.
Под одржавањем чистоће,у смислу одредаба ове одлуке,подразумијева се редовно и ванредно
чишћење улица,тротоара,плочника,прање улица, чишћење дворишта стамбених и пословних
зграда,чишћење зелених површина,сакупљање отпадака и одлагање у посуде намијењене за одређену
врсту отпада,одржавање и пражњење посуда за комунални отпад,одвожење и депоновање
отпада,чишћење снијега и заслањање леда у зимском периоду са улица,тротоара и плочника и
предузимање других мјера за одржавање чистоће.
Члан 5.
(1) Власници и корисници пословних, стамбених и других објеката дужни су да земљиште и двориште
које служи редовној употреби објекта, одржавају у чистом и уредном стању, на начин који не угрожава
одржавање јавних површина у непосредној близини, живот и здравље грађана, као и да не нарушава
уређење и естетски изглед насеља.
(2) О одржавању чистоће на површинама и објектима намијењеним јавној употреби, старају се привредна
друштва, односно лица која послују, управљају и користе наведене површине и објекте.
Члан 6.
Вријеме, средства и начин чишћења јавних површина морају се ускладити и вршити тако да се
грађани не узнемиравају буком, штетним и неугодним мирисима, да се не прљају и оштећују објекти,
насади, травњаци и слично, те да се не омета саобраћај возила и пјешака и обављање других дјелатности
на јавним површинама.
Члан 7.
Власници и корисници пословних,стамбених и других објеката који користе јавне површине могу
извршење обавеза прописаних одредбама ове одлуке уговором повјерити надлежном предузећу.
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Члан 8.
(1) Редовним чишћењем обезбјеђује се уклањање нечистоће која настане редовним и
уобичајеним коришћењем јавне површине, а обавља се у складу са Планом активности на одржавању
чистoћe јавних пoвршинa, које доноси надлежно одјељење.
(2) План из претходног става садржи:
1) динамику и начин чишћења јавних површина,
2) динамику прања саобраћајних површина,
3) друге елементе за ефикасно одржавање јавних површина.
Члан 9.
(1) Ванредно чишћење врши се у случајевима када се редовним чишћењем, а због повећаног
обима или интезитета коришћења јавних површина не обезбјеђује чистоћа истих у довољној мјери.
(2) Ванредно чишћење обавља се:
1) после већих временских и других непогода (поплаве, пожари, земљотреси и друге елементарне
непогоде),
2) код већих кварова на водоводним, канализационим и другим инсталационим мрежама,
3) у вријеме предузимања посебних мијера у циљу сузбијања и спрјечавања заразних болести или у циљу
заштите животне средине,
4) прољећно чишћење града,
5) ради уклањања депонија отпада са јавних површина у случајевима када су непозната лица одложила
отпад,
6) у вријеме и након одржавања јавних манифестација.
Члан 10.
Ванредно чишћење може да одреди надлежно одјељење и комунална полиција.
Члан 11.
Посуде за улични отпад пoстaвљa и oдржaвa надлежно одјељење, oднoснo прaвно лице или
предузетник кoме je пoвjeрено oбaвљaњe ових послова.
Члан 12.
(1) Посуде за улични отпад постављају се на мјеста гдје не ометају саобраћај возила и пјешака.
(2) Посуде морају бити обојене прикладно околини и могу се постављати на стубове или бити
слободностојеће.
(3) Пражњење посуда за улични отпад врши се сваки дан и пражњење вршити прије него што буду
до врха напуњене.
Члан 13.
Изузетно од претходног члана, посуде за улични отпад на јавним површинама, могу постављати и
друга правна лица и предузетници на основу одобрења надлежног одјељења, у ком случају се о њиховом
одржавању брине субјект који их је поставио.
Члан 14.
Надлежно одјељење одређује мјеста на јавним површинама за постављање клупа, расвјете,
заштитне ограде – рукохвата, стубића, огласних табли, мобилијара за дјецу и слично, те врши
постављање, одржавање и замјену истих по потреби.
Члан 15.
Забрањено је комуналне објекте и уређаје у општој употреби уништавати, премјештати или на
било који начин оштећивати.
Члан 16.
Посмртнице сe мoгу истицaти на таблама постављеним за ту намјену кoд грoбљa, џамије и црквe
као и нa згрaди или прoстoриjи у кojoj je умрли стaнoвao или рaдиo и свим другим таблама које је
поставило надлежно одјељење, a зaбрaњуje сe њихoвo истицaњe нa дрвeћу, стубовима (уличне расвјете,
саобраћајне сигнализације и слично), оградама и објектима.
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Члан 17.
(1) При обављању грађевинских радова извођачи су дужни предузимати сљедеће мјере за
спречавање прљања јавних површина:
1) градилиште оградити сходно одредбама Закона и подзаконских аката,
2) очистити јавне површине око градилишта од свих врста грађевинског или другог материјала, блата
и сличног, чије је таложење на јавним површинама посљедица извођења радова,
3) за вријеме рушења грађевинског објекта спријечити стварање прашине,
4) депоновати грађевински материјал у оквиру градилишта тако да се не омета саобраћај и слободно
отицање воде, односно да се материјал не разноси по јавним површинама,
5) одржавати чистоћу на сливницима и шахтовима у непосредној близини градилишта,
6) прати и чистити возила прије њиховог изласка са градилишта.
(2) Шут, земља, отпадни грађевински материјал и слично који настају послије рушења старе и
изградње нове зграде морају се одмах уклонити и превести на депонију, а терен се мора оставити чист и
уредан.
(3) Уколико извођач радова одмах не уклони отпадни материјал из претходног става, уклањање
материјала и чишћење јавних површина ће се извршити на терет извођача радова по налогу комуналне
полиције.
Члан 18.
На јавним површинама забрањено је:
1) обaвљaти билo кaквe рaдњe или њихoвo прoпуштaњe, кojимa сe прљају и оштећују јавне површине,
2) бацање и одлагање отпада било које врсте,
3) одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и слично,
4) поправак, сервисирање и прање возила или других прљавих предмета,
5) испуштање уља, свих врста отпадних текућина, прљавих и масних течности, боја, лакова, креча,
животињског измета, фекалија и отпадних вода и било којих других течности које прљају јавну
површину,
6) бацање отпада и отпадних материја у водотокове и на обале водотока,
7) остављање и излагање предмета на јавној површини који могу упрљати и повриједити пролазнике,
8) постављање спомен плоча и сличних обиљежја на мјестима страдања,
9) изношење крупног отпада из дворишта, башта и воћњака,
10) остављање возила која нису у возном стању (нерегистрована, хаварисана и слично) и дијелова возила,
11) бaцaти рeклaмнe и другe лeткe,
12) цртaњe и писaњe рaзних пoрукa и тeкстoвa,
13) оштећење дјечјих забавних направа и уређаја,
14) купање људи и животиња у фонтанама, коришћење воде на било који начин, бацање отпада, опушака
и слично,
15) ненамјенско коришћење сливника,
16) бацање кућног отпада у посуде за улични отпад,
17) бацање папира и другог отпада ван корпи и посуда за отпад, или на други начин стварање
нечистоће на јавним површинама,
18) коришћење јавне површине за смјештај робе, амбалаже, моторних возила, камп приколица и других
ствари, изузев када то дозволи надлежни орган у складу са посебним прописима,
19) коришћење јавне површине за продају било какве робе, или обављање друге дјелатности без
одговарајућег одобрења,
20) паркирање возила на трговима, тротоарима, зеленим површинама, и мјестима на којима се налазе
улични хидранти, сливници, контејнери и посуде за одлагање комуналног отпада, пролази,
приступни путеви, стазе и сл.,
21) бацање и одлагање кабастог отпада и отпада животињског поријекла,
22) паљење отпада, лишћа, папира, гума и сл.,
23) ускладиштење грађевинског, огревног и сличног материјала, без одобрења надлежног органа,
24) коришћење јавних површина супротно њиховој намјени и вршење било каквих радњи без одобрења
надлежног органа.
Члан 19.
Забрањено је на јавној површини постављати рампе, стубиће и жардињере, као и друге физичке
препреке, без одобрења надлежног одјељења.
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Члан 20.
Забрањено је свако прљање, цртање, штампање и рекламирање на јавним саобраћајним
површинама којим се угрожава безбједност саобраћаја.
Члан 21.
(1) Возила која учествују у саобраћају не смију прљати јавне површине.
(2) Возила која превозе текући или расути материјал морају бити исправна, како се из њих не би
просипао терет.
(3) Возила која превозе папир, сијено, сламу, пиљевину, лишће и сличне материјале морају бити
прекривена церадом или на други начин осигурана да материјал који превозе не просипају по јавним
саобраћајним површинама.
Члан 22.
(1) Огрев (дрва,угаљ и сл.) може се привремено одлагати на јавним површинама,али не дуже од 72
сата.
(2) Власници огревног материјала дужћни су радње истовара,сјече и одлагања огревног
материјала вршити на начин да не угрожавају и не ометају саобраћај,кретање пјешака,снабдијевање и
прилаз објектима и да не наносе штету инфраструктурним и другим објектима.
(3) Отпадни материјал настао истоваром,сјечом и одлагањем огревног материјала власници су
дужни исти уклонити и јавну површину довести у првобитно стање.
Члан 23.
Уклaњaњe сниjeгa и лeдa с jaвних пoвршинa обавља се по програму рада зимске службе који
сачињава орган управе надлежан за стамбено комуналне послове најкасније до 15. октобра сваке године
за наредни зимски период и истим се утврђују сва битна питања која се односе на рад зимске службе.
Члан 24.
(1) За уклањање снијега и леда са тротоара који се налази испред зграде, односно припадајуће
грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено-пословних зграда,
испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна су правна и
физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности или као
закупци или као непосредни држаоци те непокретности.
(2) За уклањање снијега и леда око монтажних објеката привременог карактера постављених на
дијелу јавне саобраћајне површине, око објекта, одговорно је лице коме је одобрено постављање тог
објекта.
(3) Инвеститори и извођачи радова одговорни су за уклањање снијега и леда са тротоара које се
граниче са површинама на којима се изводе радови.
(4) Уклањање снијега и леда са површина из става 1. до 4. овог члана, врши се у ширини постојећег
тротоара, а минимално два метра ако је тротоар шири, у дужини парцеле која се граничи са јавном
површином, тако да се не затрпавају сливници, а снијег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на
коловозу и пролаз пјешака тротоаром.
Члан 25.
(1) Са крова и других спољних дијелова зграде гдје постоји могућност пада леденица и снијега на
јавну површину, власник, односно корисник зграде дужан је да уклања леденице и снијег ради
спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбједности добара и околине.
(2) У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власник, односно корисник зграде је
дужан да благовремено постави знакове упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и
одговарајуће препреке ради обилажења угрожених дијелова површине из става 1. овог члана.
Члан 26.
Уклaњaњe сниjeгa и лeдa с других jaвних пoвршинa кao штo су aутoбускa стajaлиштa, jaвнa
пaркирaлиштa, спoртски oбjeкти и oбjeкти jaвних институциja, oбaвљajу субјекти кojи упрaвљajу тим
пoвршинaмa, oднoснo кojи тe пoвршинe и oбjeктe кoристe.
III – УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА
Члан 27.
(1) Спољашњи дијелови зграде и јавних објеката (фасаде, излози, врата и друго) морају се
одржавати у чистом и уредном стању.
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(2) О поправкама, обнови и одржавању фасаде и осталих спољашњих дијелова зграда дужни су
се старати органи, организације и предузећа која управљају тим зградама, а код осталих објеката
власници или корисници тих зграда.
(3) Обавезу уређења фасаде утврђује и уређује надлежно одјељење.
Члан 28.
Забрањено је исписивање графита, прљање, оштећивање и лијепљење плаката на зидове,
фасаде, излоге, на спољашње дијелове зграде или ограде.
Члан 29.
(1) Приликом постављања клима уређаја мора се регулисати одвођење кондензата из вањске
јединице клима уређаја, тако да се вода не излива на јавну површину и не омета пролаз пјешака.
(2) На прозорима, вратима, терасама, балконима, лођама, оградама и другим вањским
дијеловима зграде забрањено је истресати крпе, тепихе и слично, бацати отпад, просипати воду или на
други начин прљати јавну површину.
Члан 30.
(1) Излози трговинских, занатских и других радњи и осталих пословних просторија уређују се
према врсти робе, која се у тим просторијама продаје и рекламира.
(2) Спољни дијелови излога (дрвени и метални оквири) морају се редовно одржавати (бојити и
чистити), а стаклене површине редовно прати.
(3) Изван пословног простора забрањено је излагати (вјешати) робу на врата, прозоре или на
фасаду пословног простора.
(4) У излозима и другим дијеловима просторија до уличне стране трговинских и занатских
радњи и осталих пословних просторија забрањено је истицати рекламе, огласе и друге натписе који нису
у вези са предметом пословања тих објеката.
(5) Излози морају бити освјетљени цијеле ноћи, осим у случајевима штедње електричне енергије
и другим ванредним околностима.
Члан 31.
(1) Влaсници, oднoснo кoрисници зeлeних пoвршинa уз пoслoвнe и стaмбeнe згрaдe,
нeизгрaђeнoг грaђeвинскoг зeмљиштa, кao и других сличних пoвршинa кoje су видљиве са уличне стране,
мoрajу их редовно одржавати у чистом и уредном стању, што подразумијева да се на наведеним
површинама не може налазити оструга, дивље шибље, отпад и слично.
(2) Површине из претходног става могу се оградити и поставити одговарајући натписи којим се
забрањује депоновање смећа и другог отпадног материјала.
(3) Зaбрaњeнo je у двoришту и oкo згрaдa од уличне стране, држaти oтпaд и дoтрajaлe ствaри
(aутoмoбилскe oлупинe и гуме, стaрe машине, дaскe и дрвне сортименте,циглу и сличнo) кoje свojим
изглeдoм и нeрeдoм нaрушaвajу изглeд нaсeљa.
Члан 32.
(1) Сва правна и физичка лица која бораве,живе или послују на територији општине Шамац
дужна су уништавати амброзију као алергену биљку.
(2) Амброзија као алергена биљка се мора уништавати прије цвјетања како би се спријечио
штетан утицај на здравље људи.
(3) Уништавање обухвата кошење,односно сасијецање неком другом машином или плитко
заоравање или вађење са коријеном.
(4) Метод,односно начин уништавања одређује се за конкретан случај,рјешењем којим се налаже
уклањање амброзије правном или физичком лицу.
Члан 33.
Мјере уклањања и уништавања амброзије дужни су спроводити:
1) На земљишту у власништву,посједу или коришћењу грађана или правних лица-власници,посједници
или овлашћена лица тих површина,
2) За јавне прометне површине уз јавне саобраћајнице-овлашћена лица за управљање и одржавање тих
површина,
3) За паркове и друге јавне површине-овлашћена лица која управљају тим објектима,
4) За отворене водене токове и канале- овлашћена лица која управљају тим објектима,
5) За шуме-онај који управља шумама и
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6) За ловишта-корисници ловишта.
Члан 34.
(1) Јавна купалишта, базени, чесме и бунари, спортско-рекреациони центри, спортски терени,
морају се одржавати у уредном и чистом стању.
(2) У објектима из претходног става морају се на видно мјесто истаћи упутства о раду и реду у
овим објектима, намјена појединих дијелова објекта и слично.
(3) О одржавању чистоће и реда у објектима из првог става овог члана стара се правно лице или
орган који тим објектима управља.
Члан 35.
(1) Отвори на јавним површинама (шахтови, сливници и слично) морају бити у исправном,
односно функционалном стању.
(2) Отворима у смислу претходног става сматрају се нарочито:
1) отвори за водовод, канализацију, електричне, ПТТ каблове и слично,
2) отвори за убацивање огревног и другог материјала, отвори за освјетљење подрумских просторија и
слично,
3) сливници и поклопци на јавној канализацији као и на пијацама и перонима аутобуске и жељезничке
станице.
Члан 36.
(1) Отвори из претходног члана морају бити затворени одговарајућим поклопцем.
(2) Поклопци отвора на улицама и другим површинама јавног саобраћаја морају бити од
ребрастог- храпавог материјала, а поједина поља наливена асфалтом како би се избјегла клизавост.
(3) Дотрајали и оштећени поклопци морају се на вријеме замијенити.
(4) За вријеме употребе, односно извођења радова, отвори на јавним површинама морају се
оградити препрекама и обиљежити видљивим знацима, а по завршеној употреби морају се прописно
затворити, а ограде и препреке уклонити.
Члан 37.
(1) О одржавању отвора за водовод, канализацију, електричних, телефонских и телеграфских
стубова и слично, дужни су се старати правна лица која управљају објектима на којима се налазе
поменути отвори.
(2) О одржавању отвора за убацивање огревног и другог материјала, подрумских прозора, отвора
за освјетљење подрумских просторија и слично старају се правна лица која управљају стамбеним и
пословним зградама, а код стамбених и пословних зграда у приватној својини власници или корисници
тих зграда.
Члан 38.
(1) Поклопци шахтова, канализације, водоводних вентила и слично који се налазе на коловозу
морају се одржавати у исправном стању тако да горња ивица буде у нивоу коловоза.
(2) Одржавање поклопаца и вентила из става 1. овог члана врши правно лице које управља или је
власник наведеног уређаја.
Члан 39.
Забрањено је оштећивати и уклањати поклопце са отвора из члана 35. ове Одлуке.
Члан 40.
(1) Набавку, постављање и одржавање табли са називима улица и тргова, врши надлежно
одјељење.
(2) Набавку таблице с бројевима зграде, врши надлежно одјељење, а трошкове сноси власник
односно корисник зграде или организација која управља зградом.
(3) Влaсници и кoрисници згрaдe дужни су дa чувajу кућнe брojeвe, кojи мoрajу бити стaлнo
истaкнути на видном мјесту код улаза нa згрaдaмa.
(4) Власник, односно корисник зграде или организација која управља зградом, дужни су
омогућити постављање табле са називом улице или трга, односно таблице са кућним бројем.
(5) Власник, односно корисник зграде или организација која управља зградом дужан је да у
року од 15 дана од дана нестанка или оштећења таблице кућног броја пријави надлежном одјељењу
нестанак или оштећење таблице и да уплати новчана средства, потребна за набавку нове таблице.
(6) Забрањено је неовлашћено постављање или скидање табли са називом улица и тргова и
таблица с кућним бројевима.
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IV – ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 41.
Под привременим заузимањем јавних површина у смислу ове одлуке сматра се:
1) постављање привремених монтажних објеката – киоска,
2) постављање љетних башти уз угоститељске објекте,
3) постављање привремених монтажних објеката – гаража,
4) постављање жардињера и других посуда за декоративно зеленило,
5) постављање покретних објеката на точковима, постављање тезги, расхладних уређаја, сталака,
столова за продају књига, часописа, цвијећа, штампе, разгледница, сувенира, наочала, украсних
предмета, бижутерије, лутрије, те прехрамбених производа који се припремају на лице мјеста
(кокице, кестен, кукуруз, помфрит...) и слично,
6) постављање огласних витрина, паноа, огласних табли, рекламних натписа и сл.,
7) постављање грађевинских фасадних скела, депоновање грађевинског и другог материјала и сировина,
радних машина (дизалица, кранова, мјешалица за бетон, секулари и слично) и свако друго заузеће
ради извођења радова,
8) постављање реквизита и забавних радњи (рингишпил, луна парк, циркусни шатори, клизалишта,
дјечији аутићи, дјечји град) и других спортских и забавних садржаја, постављање возила изложених
ради продаје и слично,
9) одржавање манифестација, промоција, дегустација и слично,
10) јавно окупљање (предизборни митинзи, организовани протестни скупови и слично),
11) коришћење јавне површине ради депоновања огревног материјала (угља, кокса, дрва, пиљевине и
слично),
12) бетонирање прилаза, улаза, постављање обрађеног камена, постављање степеница и слично,
13) коришћење јавне површине на било који други начин.
Члан 42.
(1) Привремено заузимање јавних површина може се вршити само по претходно прибављеном
одобрењу за привремено заузимање јавне површине (у даљем тексту: одобрење).
(2) Захтјев за издавање одобрења подноси особа заинтересована за привремено заузимање јавне
површине надлежном одјељењу.
(3) Одобрењем се одређује мјесто, укупна површина коју заузимају постављени објекти, висина
накнаде, намјена, вријеме постављања, вријеме уклањања објекта и опреме, као и права и обавезе лица
коме се одобрава привремено заузимање јавне површине.
(4) Саставни дио одобрења је скица мјеста (површине) која се привремено заузима.
(5) Привремено заузимање јавне површине се одобрава на одређено вријеме и може се одобрити
најдуже на период од једне године, а изузетно за привремено заузимање јавне површине ради постављања
киоска најдуже на период од четири године.
(6) Након истека важности одобрења странка може тражити издавање новог одобрења.
(7) Престанком важења одобрења привремени корисник je обавезан да престане са коришћењем
јавне површине.
(8) Привремени корисник на мјесту гдје врши привремено заузимање јавне површине обавезан
је посједовати одобрење и показати га на захтјев комуналној полицији.
Члан 43.
Објекти из члана 41. ове одлуке и мјеста на јавним површинима на којима је одобрено постављање
привремених објеката морају испуњавати сљедеће услове:
1) постављањем привремених објеката не може се спријечити или угрозити коришћење зграда или
других објеката и сигурност пролаза возила и пјешака, нити стварати материјална штета,
2) привремени објекти који се постављају у близини раскрснице не смију својим постављањем смањити
сигурност лица која учествују у саобраћају нити својим положајем смањити прегледност и одвијање
саобраћаја (заклањати сигнализацију, смањивати трокут прегледности и слично),
3) објекти морају бити монтажно-демонтажни и лаке конструкције,
4) објекти се могу постављати само на мјеста на којима неће долазити до прљања јавне површине и
ометања саобраћаја, те на којима неће умањити естетски и општи изглед тог мјеста,
5) постављање објеката не смије угрожавати одржавање објеката и уређаја комуналне инфраструктуре,
6) величина, односно габарити ове врсте објеката зависе од намјене и локације предметног објекта.
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Члан 44.
(1) Љетна башта се поставља уз угоститељски објекат и користи пословни простор у објекту, а чине
је столови, столице, елементи за заштиту од сунца (сунцобрани или тенде), цвјетне вазе, покретне ограде
и одговарајући лако покретљиви монтажно-демонтажни елементи.
(2) Мјеста на јавним површинама на којима је одобрено постављање љетне баште уз угоститељске
објекте, морају испуњавати сљедеће услове:
1) простор који преостаје за пролаз пјешака не смије бити ужи од два метра, удаљеност љетне баште,
односно њене ограде од пута или раскрснице не смије бити мања од једног метра,
2) постављање љетне баште може се одобрити само ако се налази испред и у ширини затвореног дијела
пословног простора угоститељског објекта, а изузетно се може поставити и у ширини већој од ширине
затвореног дијела пословног простора угоститељског објекта, односно проширити на површину
непосредно уз објекат у власништву другог физичког или правног лица али само уз претходно
прибављену писану сагласност власника тог сусједног објекта,
3) дужина, односно ширина баште не може бити мања од једног и по метра, а површина мања од шест
метара квадратних нити већа од двоструке површине затвореног пословног простора којем припада
љетна башта,
4) постављање љетне баште се не може одобрити испред улаза у трафостаницу или други објекат и уређај
комуналне инфраструктуре,
5) јавна паркиралишта и површине на којима се налазе вентилациони отвори и слично, не могу се
одобрити за постављање љетне баште,
6) у површину баште урачунава се и површина живице, жардињере, или друге одговарајуће ограде која
мора бити постављена уз све ивице љетне баште изузев улаза који мора бити величине најмање један и
по метар, а највише два и по метра,
7) висина монтажно-демонтажне ограде не може бити већа од једног метра,
8) уколико се простор љетне баште налази дјелимично или у цјелости на јавној зеленој површини,
површина се мора заштитити монтажно-демонтажном подлогом,
9) на површини љетне баште није дозвољено: формирање бетонских подијума или платоа, постављање
чврсто уграђене опреме љетне баште, причвршћивање столова и столица за тло и слични захвати,
зидање и други чврсти радови на површини љетне баште, постављање барок плоча, плочица и слично,
10)по престанку рада угоститељског објекта, као и по истеку времена одређеног за коришћење јавне
површине, мора се уклонити све што је било у функцији љетне баште, а површина се мора привести
првобитној намјени у року од 15 дана од дана престанка рада односно истека рока.
(3) Сви власници угоститељских објеката су дужни да постојеће љетне баште ускладе са
одредбама ове одлуке у року од двије године од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 45.
(1) Привремени корисник јавне површине је дужан у свему да се придржава услова одређених у
одобрењу.
(2) Ако се привремени корисник не придржава услова одређених у одобрењу писменим рјешењем
наложиће му се дa прeстaнe кoристити зaузeту jaвну пoвршину и дa je у oдрeђeнoм рoку дoвeдe у
првобитно стање.
Члан 46.
Привремени кoрисник јавне површине кojи врши привремено заузеће јавне површине без
одобрења, кao и сa oдoбрeњeм чиjи je рoк истeкao je обавезан објекат уклонити и терен довести у
првобитно стање.
Члан 47.
(1) За привремено заузимање јавне површине привремени корисник је дужан платити општинску
комуналну таксу у складу са Одлуком о комуналним таксама.
(2) Уколико таксени обвезник за сваки наредни мјесец коришћења јавне површине до 5-тог у
мјесецу, не плати комуналну таксу, надлежно одјељење ће по службеној дужности поништити рјешење за
одобрени период.
V - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 48.
Jaвнe пoвршинe мoгу сe прeкoпaвaти рaди:
1) извoђeњa рaдoвa нa грaдњи, рeкoнструкциjи и oдржaвaњу кoмунaлнe и другe инфрaструктурe,
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2) извoђeњa прикључaкa oбjeкaтa у изгрaдњи нa кoмунaлну и другу инфрaструктуру,
3) извoђeњa истрaживaчких и других грaђeвинских рaдoвa oд стрaнe прaвних или физичких oсoбa,
4) извoђeњa рaдoвa нa прикључивaњу пoстojeћих oбjeкaтa нa кoмунaлну или другу инфрaструктуру,
5) интeрвeнтних поправки на кoмунaлној и другој инфрaструктури или других хитних
догађаја.
Члан 49.
Прије почетка радова на површинама из претходног члана инвеститор је дужан да прибави
одобрење о извођењу радова које на захтјев инвеститора издаје надлежно одјељење којим се регулишу
услови и начин под којима се прекопавање може вршити као и временски термин почетка и завршетка
радова на прекопавању.
Члан 50.
У одобрењу за извођење радова на јавним површинама, одређују се услови и начин под којим се
прекопавање може вршити, као и временски термин почетка и завршетка радова прекопавања.
Члан 51.
(1) Oдoбрeњe за извођење радова на јавним површинама, извођач радова мoрa имaти нa
грaдилишту и показати нa зaхтjeв комуналној полицији.
(2) Приликом прекопавања тротоара извођач радова је дужан да посебним средствима обезбиједи
прелаз преко ископа.
(3) Прелази се морају обезбиједити сваком стамбеном и пословном објекту, свакој установи као и
другим објектима који се користе за рад и становање.
(4) Прелаз пјешака мора бити ширине најмање један метар са рукохватом на једној страни, а
прелаз за економски улаз мора бити ширине најмање три метра и у том случају се користи и за пјешаке.
Члан 52.
(1) Накнадна потреба изградње и уређења колских улаза, односно отварање нових пада на терет
власника или корисника за чије се потребе улаз уређује.
(2) Власник или корисник из претходног става дужан је да за уређење новог улаза обезбиједи
одговарајуће одобрење издато од органа управе надлежног за комуналне послове.
Члан 53.
(1) При извођењу радова на прекопавању јавних површина извођач је дужан да градилиште
обезбиједи постављањем саобраћајне сигнализације у складу са прописима.
(2) Материјал који се избацује из ископа не смије се расипати тако да омета кретање пјешака и
безбједно одвијање саобраћаја.
Члан 54.
(1) Инвеститор радова дужан је да у року одређеним рјешењем доведе јавну површину у
првобитно, технички исправно стање. Уколико дође до технички неисправног стања по завршетку радова,
а оно је проузроковано извршеним радовима, инвеститор је дужан да јавну површину поново доведе у
технички исправно стање.
(2) Приликом довођења саобраћајних површина у технички исправно стање није дозвољено ров
затрпавати земљом из ископа, већ се инсталације засипају слојем пијеска ситне гранулације, а онда
природним шљунком гранулације 0/32 мм који се набија до прописаног модула стишљивости. Ако се у
року од двиje године на овом дијелу коловозне конструкције појаве улегнућа или спој старог и новог
асфалта (бетона) није прописно изведен па се појаве прслине, инвеститору ће се наложити да санира
оштећења у року који одреди урбанистичко грађевински инспектор.
(3) Одмах по завршетку радова а прије асфалтирања инвеститор је дужан саобраћајне површине
довести у чисто и функционално стање.
(4) Ако се саобраћајна површина не може асфалтирати по завршетку радова, због метеоролошких
услова, инвеститор је обавезан да редовно одржава мјесто на коме су извођени радови тј. врши допуну
материјала у рову и чисти околне површине од прљања изазваног расипањем материјала из рова и слично.
(5) Забрањено је прекопавање јавних површина у периоду од 15.11. текуће до 15.03. наредне
године, осим у интервентним случајевима.
Члан 55.
(1) Прекопавање јавних површина може се изводити без претходно прибављеног одобрења о
извођењу радова када је неопходно отклонити посљедице настале дејством више силе, или је у питању
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оштећење на градским инсталацијама које може угрозити здравље или имовину људи као и снабдијевање
потрошача електричном енергијом и комуналним услугама.
(2) Извођач радова дужан је да о томе обавијести надлежно одјељење и да, најкасније у року од 24
сата од почетка радова, поднесе писмени захтјев за издавање одобрења за извођење радова из претходног
става са назнаком оправданости започетих радова и рока до када ће бити завршени.
Члан 56.
Ако извођач радова приликом прекопавања јавне површине, изврши оштећење подземних
инсталација, других инсталација и објеката, дужан је да исте доведе у исправно стање у што краћем року.
Члан 57.
На јавним површинама није дозвољено вршење радњи којима се јавне површине оштећују,
прљају или којима се умањује функционалност и намјена јавне површине.
VI – ОДРЖАВАЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА
Члан 58.
(1) На подручју насељеног мјеста Шамац гдје је изграђена јавна канализациона мрежа сви имаоци
отпадно-фекалних вода морају бити прикључени на ту мрежу.
(2) Уколико због конфигурације терена или других разлога није могуће извршити прикључак на
канализациону мрежу, односно гдје не постоји јавна канализациона мрежа, имаоци отпадних вода морају
да имају водонепропусне септичке јаме.
Члан 59.
(1) Септичке јаме морају бити изграђене по свим прописаним санитарно-хигијенским условима и
морају се редовно одржавати.
(2) Септичке јаме не смију имати никакве преливе, којима би се садржај излијевао на околну
површину или у водоток.
Члан 60.
Власници септичких јама дужни су на вријеме извршити њихово чишћење како не би дошло до
изливања.
Члан 61.
Чишћење односно пражњење септичких јама врши се специјалним цистернама за ту намјену, из
којих се фекалије не могу просипати, а на захтјев и о трошку власника септичке јаме.
Члан 62.
Садржај септичке јаме се депонује на за то одређену локацију у улици Пут Српских Добровољаца,а
која локација је у надлежности КП „Водовод и канализација“ ад Шамац.
VII - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Члан 63.
Под јавном расвјетом у смислу ове одлуке подразумијевају се сви уређаји и опрема у функцији
освјетљавања јавних површина.
Члан 64.
О уређењу и одржавању расвјете стара се надлежно одјељење, односно правно лице или
предузетник коме је повјерено вршење ових послова.
Члан 65.
Објекти историјске и културне вриједности освјетљавају се тако да њихове архитектонске и
друге вриједности долазе до пуног изражаја.
Члан 66.
(1) Објекти јавне расвјете морају се непрекидно одржавати у исправном стању.
(2) Редовно одржавање подразумијева бојење стубова, замјену прегорјелих сијалица, те прање и
замјену стаклених заштитних кугли.
Члан 67.
(1) Распоред времена укључивања и искључивања јавне расвјете одређује начелник општине својим
актом.
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(2) Вријеме укључивања и искључивања јавне расвјете мора се ускладити са годишњим добом и
атмосферским приликама.
Члан 68.
Забрањено је:
1) разбијати, кварити или на други начин оштећивати јавну расвјету, стубове и слично,
2) разбијати или скидати сијалице и друга свијетлећа тијела јавног освјетљења,
3) без одобрења надлежног органа постављање реклама и других објеката на стубове јавне расвјете и
бандере и
4) самоиницијативно прикључивање расвјетних тијела у систем јавне расвјете.
VIII – САКУПЉАЊЕ,ОДВОЗ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Члан 69.
(1) Услугама предузећа за све комуналне услуге дужни су се користити, у смислу одредаба ове Одлуке
сва физичка и правна лица, која бораве, живе или послују на подручју за које је служба организована.
Члан 70.
(1) Комунална услуга не може се ускратити кориснику.
(2) Изузетно, комунална услуга, може се ускратити кориснику, ако:
1) ненамјенски користи комуналну услугу,
2) не плати комуналну услугу два мјесеца узастопно, под условом да то техничке могућности
дозвољавају и да се искључење тог корисника не угрожавајау други корисници,
3) одбије да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге.
Члан 71.
Комуналним отпадом сматра се отпад из домаћинстава, као и други отпад који је због своје
природе или састава сличан отпаду из домаћинства, као што је ситни отпад који настаје у становима,
заједничким просторијама стамбених зграда, пословним просторима, гаражама, двориштима, а који се по
својој величини може одлагати у посуде за комунални отпад из домаћинстава.
Члан 72.
(1) Отпадом на јавним површинама сматрају се отпаци који настају на тим површинама.
(2) Одвоз смећа врши се теретним возилима са затвореном карасеријом.
(3) Из домаћинстава и пословних просторија смеће се одвози седмично.
(4) Сакупљање и одвоз отпада са јавних површина врши се у складу са чланом 8. ове одлуке.
Члан 73.
Корисници услуга одвоза смећа,дужни су у дане одвоза смећа изнијети своју канту на погодно
мјесто у двориште,ради преузимања смећа за одвоз и празну канту унијети на одређено мјесто.
Члан 74.
Комуналним отпадом не сматрају се: земљани отпаци, остаци грађевинског материјала, шљака,
дворишни отпад, као и други крупни отпаци који настају у процесу индустријске, занатске, грађевинске,
пољопривредне или друге производње.
Члан 75.
Крупним отпадом, у смислу ове одлуке, сматра се отпад који настаје у становима, стамбеним
објектима,гаражама, пословним просторијама и заједничким просторијама стамбених зграда, а који се по
својој величини, количини или настанку не сматра комуналним отпадом, а нарочито: искоришћени
кућански апарати, покућство, санитарни уређаји, картонска амбалажа у већим количинама, стари
намјештај, олупине возила или њихови дијелови и сл.
Члан 76.
Зграде испред којих се одлаже комунални отпад морају имати довољан број посуда - контејнера
за одлагање.
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Члан 77.
У посуде намијењене за прикупљање и привремено депоновање смећа и отпадака забрањено је
остављати гломазне отпатке,експлозиве,запаљиве и отровне материје,угинуле животиље и пепео са жаром
и сл.
Члан 78.
Надлежно предузеће је обавезно најмање 1 пут годишње да изврши дезинфекцију посуда
(контејнера), а по потреби и налогу комуналне полиције и надлежне инспекције и чешће.
Члан 79.
(1) За новосаграђене објекте и новоотворене пословне просторе посуде за комунални отпад
набавља инвеститор, односно корисник.
(2) Мјесто за смјештај посуда за одлагање комуналног отпада за новосаграђене стамбено пословне
објекте одредиће надлежно одјељење , приликом издавања одобрења за грађење.
(3) Имаоци и произвођачи комуналног отпада (угоститељски објекти, трговинске радње, занатске
радње, објекти у јавној употреби и сл.) дужни су набавити посуде за одлагање отпада.
Члан 80.
Смеће из стамбених и пословних просторија до тренутка одвожења држи се у стандардно
типским лименим или пластичним кантама или у пластичним врећама величине канте за смеће, које се
морају држати у дубини дворишта, стабилно постављене, у одговарајућа лежишта. Ове посуде се
постављају на приступачним мјестима на удаљености најмање 10 (десет) метара од стамбеног или
пословног објекта,тамо гдје то простор дозвољава.
Члан 81.
(1) Мјесто за смјештај посуда за одлагање комуналног отпада, за изграђене стамбено - пословне
објекте, одређује надлежно одјељење.
(2) Мјеста на коме су постављене посуде за отпатке морају се држати у чистом и уредном стању.
Члан 82.
(1) Власник стамбеног или пословног простора дужан је набавити одговарајућу канту за смеће за
свој објекат који користи.
(2) Имаоци комуналног отпада дужни су износити отпад у завезаним намјенским врећицама и
одлагати га у посуде за комунални отпад на за то одређеним мјестима.
(3) Власници канти за смеће дужни су дотрајале канте замијенити новим.
(4) Које су канте дотрајале утврђује комунална полиција и рјешењем налаже њихову замјену.
Члан 83.
Имаоци и произвођачи комуналног и индустријског отпада дужни су комуналном полицајцу на
његов захтјев предочити доказ о начину одлагања отпада који су произвели.
Члан 84.
Сви имаоци и произвођачи отпада из члана 71. ове oдлуке, дужни су надлежном предузећу коме је
општина повјерила вршење ових дјелатности плаћати мјесечну накнаду на име коришћења комуналних
услуга.
Члан 85.
(1) Одвоз комуналног отпада врши се специјалним возилом за одвоз отпада и одлаже се на за то
одређену депонију.
(2) Радници који одвозе отпад из домаћинства као и други ситни отпад који је по својој природи и
својствима сличан отпаду из домаћинства дужни су:
1) пажљиво руковати посудама за отпад тако да се отпад не расипа, не прља околина и да се
посуде не оштећују,
2) прикупити и уклонити затечени и расути отпад поред посуде,
3) посуде за отпад вратити на мјесто и затворити поклопац на посуди,
4) очистити површину око посуде,
5) одложени отпад на мјестима гдје нису постављене посуде покупити и мјесто очистити.
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Члан 86.
Одвоз крупног отпада сакупљеног на одређеним мјестима, у кругу предузећа, двориштима
стамбених или пословних зграда врши давалац комуналних услуга, на захтјев и о трошку власника и
имаоца истог.
Члан 87.
Одвоз и депоновање крупног отпада који је одложен на јавним површинама, односно на мјестима
која нису за то предвиђена, а чији власник није познат, врши надлежно предузеће, на основу налога
издатог од стране надлежног одјељења.
Члан 88.
Посебно се забрањује:
1) Остављање канти ван дворишта или ван мјеста одређеног за то,
2) Сипање текућине у канте за смећа,као и на улице,отворе ,односно канале,шахтове и сливнике,
3) Бацање смећа мимо канти,корпи и контејнера,
4) Бацање у канте за смеће отпадака који тамо не спадају,
5) Изношење кућног смећа у непрописним посудама,картонским кутијама или папирним врећама,
6) Бацање смећа и отпадака на јавним површинама,
7) Уништавање и оштећење корпи за отпатке и других посуда постављених на јавним површинама,
8) Истовар смећа и отпатака изван јавног сметлишта,
9) Остављање папирне амбалаже испред продавница,на тротоару и другој јавној површини,
10)Раскопавање и све друге активности на санираним депонијама чврстог отпада на подручју
општине Шамац,а без претходно прибављеног одобрења од надлежног одјељења.
IX – ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА НА ЊИМА
Члан 89.
(1) Пиjaцa у смислу oвe одлукe je прoстoр oдрeђeн плaнским aктoм, нaмијeњeн и кoмунaлнo
oпрeмљeн зa oбaвљaњe прoмeтa пoљoприврeднo-прeхрaмбeних и других прoизвoдa и вршeњe услугa у
прoмeту рoбe, чиje сe oдржaвaњe, oпрeмaњe и кoришћeњe врши у склaду сa oвoм oдлукoм.
(2) Пиjaцa мoжe бити: зeлeнa, квaнтaшкa, стoчнa, рoбнa и aутo-пиjaцa.
Члaн 90.
(1) Пијачни ред доноси прeдузeћe кojе управља пијацом, на основу сагласности Начелника.
(2) Пијачним редом утврђују се:
1) локације тезги и других покретних уређаја,
2) границе пијаце,
3) радно вријеме пијаце,
4) производи које је дозвољено продавати на пијаци, као шематски распоред, продајних мијеста на
пијаци,
5) вријеме доставе производа на пијацу,
6) чишћење и одвожење отпада,
7) висина накнаде за коришћење пијаце,
8) други елементи неопходни за рад пијаце.
Члан 91.
(1) Прeдузeћe кojе управља пиjaцом дужнo je дa пиjaчни рeд истaкнe нa oглaснoj тaбли пиjaцe или
дa нa други примјeрeн нaчин упoзнa кoрисникe пиjaчних услугa сa прoписaним пиjaчним рeдoм.
(2) O oдржaвaњу пиjaчнoг рeдa стaрajу сe oвлaшћeни рaдници прeдузeћa, oднoснo прeдузeтникa
кojи oдржaвa пиjaцу.
(3) Oвлaшћeни рaдник зa вријеме вршeњa пoслoвa oбeзбјeђeњa рeдa нa пиjaци нoси службeнo
oдијeлo сa oзнaкoм прeдузeћa, oднoснo прeдузeтникa кojи oдржaвa пиjaцу.
(4) Предузеће коме је повјерено управљање пијацом, дужно је придржавати се пијачног реда.
Члан 92.
Прeдузeћe кojе управља пиjaцом дужно је, по истеку радног времена пијаце, сваког дана простор
пијаце очистити, опрати и уредити те уклонити сву робу која је била изложена за продају.
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Члан 93.
(1) Тезге и столови на пијаци за излагање и продају пољопривредних производа могу се
користити само ако су претходно темељито очишћени и опрани.
(2) Пољопривредни производи који имају већи волумен или се продају у већим количинама могу
бити смјештени на тлу пијаце под условом да су упаковани у одговарајућу амбалажу (вреће, сандуке и
слично) или за то посебно ограђене просторе - боксове.
(3) Предузеће које управља пијацом дужно је на истој обезбиједити воду за пиће, хигијенски
нужник, потребан број одговарајућих канти или контејнера са поклопцем за отпатке и табле са натписима
о врстама производа који се продају на појединим дијеловима пијаце.
(4) Распоред столова на зеленој пијаци треба да омогући нормално допремање робе и прилаз
сваком продајном мјесту од стране купца.
(5) Изузетно, сезонски пољопривредни производи (бостан, поврће и слично) могу се продавати и
изван зелене пијаце на привременим локацијама које одреди одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове.
Члан 94.
За прање продајног мјеста, пијачних уређаја и простора и освјежавање продајних врста поврћа и
слично може се употребљавати само вода из градске водоводне мреже, односно, вода која служи за пиће.
Члан 95.
Отпаци и покварене животне намирнице не смију се бацати по тржишном простору, него у посуде
које су за ту сврху предвиђене од стране предузећа које управља пијацом.

Локацију и простор за продају
одјељење.

Члан 96.
огревног материјала и креча утврђује и одређује надлежно

Члан 97.
(1) Употребљавана роба и производи, роба без декларације, индустријска, техничка и текстилна
роба и производи за домаћинство продају се на посебно уређеним пијачним просторима изван зелене
пијаце.
(2) На пијаци за продају роба и производа из претходног става предузеће које управља пијацом
дужно је обезбиједити довољан број столова за излагање и продају робе, воду за пиће и санитарни чвор са
текућом водом.
(3) Предузеће које управља пијацом за продају роба и производа дужно је одржавати у чистом и
уредном стању и простор на јавним површинама непосредно око пијаце, а сви корисници су дужни
придржавати се пијачног реда.
X - ДEКOРAЦИJA ГРAДA
Члан 98.
Пoвoдoм републичких прaзникa, празника Општине Шамац и других мaнифeстaциja oд знaчaja зa
општину, врши сe урeђeњe и дeкoрaциja грaдa.
Члан 99.
(1) Сва правна лица и самостални предузетници обавезни су да истакну заставу Републике
Српске на својим објектима за вријеме републичког празника и празника Општине Шамац.
(2) Зaстaвe сe обавезно истичу дaн приje пoчeткa републичког прaзникa, a скидajу у рoку oд 24
сaтa пo истeку прaзникa.
Члан 100.
Величина истакнуте заставе из претходног члана не може бити мања од једног метра са пола
метра.
Члан 101.
(1) Заставе се по правилу истичу на постављеним држачима који се уграђују на фасаду или други
дио објекта до уличне стране или на јарболима у кругу сједишта правних лица или ако то није могуће у
излог или иза неке друге стаклене површине када су у питању мањи пословни простори.
(2) Држаче, односно јарболе за заставе уграђује, односно поставља власник или корисник објекта
чија је декорација обавезна.
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Члан 102.
(1) Забрањено је истицање нечисте, изгужване, поцијепане, похабане или изблиједјеле заставе као
и заставе чији облик и димензије нису у складу са важећим прописима.
(2) Зaстaвa нe смије бити пoстaвљeнa тaкo дa дoдируje тлo, нити бити постављена кao пoдлoгa,
пoдмeтaч, прoстиркa и слично.
Члан 103.
У дане националне и опште жалости заставе се истичу на пола копља и морају осванути на дан
жалости, a скидajу сe нajкaсниje дo 12 сaти сљeдeћeг дaнa пo истeку жaлoсти.
Члан 104.
Сви власници или корисници пословног простора и објекта као и правна лица која имају право
управљања и коришћења пословног простора дужни су за вријеме републичких празника и других
значајних датума посветити нарочиту пажњу чистоћи површине и просторија које им припадају као и
простора испред ових објеката, те да предузму и друге мјере у циљу што свечанијег изгледа тих објеката.
Члан 105.
(1) Обавезна је декорација јавних површина истицањем заставица Републике Српске на стубовима
јавне расвјете. Истицање и скидање заставица врши надлежно одјељење односно прaвно лице или
предузетник коме је повјерено вршење ових послова.
(2) Набавка, замјена, истицање и скидање застава из овог члана врши се на терет буџета Општине
Шамац.
(3) Остале декорације јавних површина мимо државних празника вршиће се у вријеме и на начин
како то утврди надлежно одјељење.
XI - ОДРЖАВАВАЊЕ АУТОБУСКИХ И ЖЕЉЕЗНИЧКИХ СТАНИЦА, ТАКСИ СТАЈАЛИШТА,
СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА И ПАРКИРАЛИШТА
Члaн 106.
(1) Стaничнe згрaдe нa aутoбуској и жeљeзничкoj стaници, и прoстoри намијењени корисницима
стaницe, тe чeкaoницe путничкoг, жeљeзничкoг, aутoбуског и другoг сaoбрaћaja, мoрajу бити стaлнo
oдржaвaнe у урeднoм и испрaвнoм стaњу.
(2) Клупe и oстaли прeдмeти, кao и украсно зеленило кojи сe нaлaзе нa пeрoнимa и испрeд
стaничних згрaдa, мoрajу бити чисти, урeдни и испрaвни, a дoтрajaлe и oштeћeнe прeдмeтe и украсно
зеленило, влaсници oднoснo кoрисници, мoрajу уклoнити и зaмиjeнити нoвим.
(3) Oбjeктe из стaвa 1. oвoг члaнa oдржaвa влaсник oднoснo кoрисник.
Члaн 107.
(1) Кaдa су jaвнe пoвршинe изгрaђeнe и урeђeнe кao стajaлиштa jaвнoг aутoбуског сaoбрaћaja, нa
њимa сe могу пoстaвљaти нaдстрeшницe зa зaштиту људи, a oбaвeзнo и прaтeћa oпрeмa – посуде за
улични отпад, клупe, инфoрмaциoнe тaблe сa oзнaкoм стajaлиштa и oстaлим инфoрмaциjaмa у вези са
jaвним сaoбрaћajем.
(2) Нaдстрeшницe пoстaвљa и њимa упрaвљa надлежно одјељење.
(3) Стajaлиштa jaвнoг aутoбуског прeвoзa и тaкси стajaлиштa мoрajу сe oдржaвaти у испрaвнoм и
урeднoм стaњу.
(4) Стajaлиштa je зaбрaњeнo oштeћивaти или пo њимa исписивати графите.
Члaн 108.
(1) Jaвнa пaркирaлиштa мoрajу бити урeднa и чистa.
(2) O урeђeњу и oдржaвaњу jaвних пaркирaлиштa бринe сe надлежно одјељење, oднoснo прaвнo лицe
кoмe су повјерени пoслoви упрaвљaњa пaркирaлиштeм, oднoснo влaсници пaркирaлиштa.
XII- УКЛАЊАЊЕ ПРОТИВПРАВНО ПОСТАВЉЕНИХ ПРЕДМЕТА И НАПУШТЕНИХ ВОЗИЛА
Члан 109.
(1) Сви противправно постављени предмети и уређаји на објектима и јавним површинама
(монтажно- демонтажни и импровизовани објекти, покретни уређаји, штандови, приколице, рекламни и
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други панои, натписи фирми, обавјештења, стубићи, посуде за цвијеће, грађевински материјал, огревни
материјал, нерегистрована возила и слични предмети и уређаји), морају се уклонити.
(2) Ако корисник, односно власник противправно постављеног предмета, предмет не уклони сам,
предмет ће уклонити комунална полиција о трошку власника, односно корисника укључујући и трошкове
премијештања и складиштења, а уколико је дошло до оштећења јавне површине, укључују се и трошкови
довођења јавне површине у првобитно стање.
Члан 110.
(1) Напуштеним возилом сматра се возило за које је очигледно да се не може користити.
(2) Напуштена, нерегистрована, хаварисана и технички неисправна возила и њихови дијелови
остављени на јавним површинама уклониће се о трошку власника и депоновати на за то одређено мјесто.
(3) Исти поступак примјењује се и за напуштене монтажно-демонтажне импровизоване објекте, те
сличне предмете и уређаје на јавној површини.
XIII - ОДЛАГАЊЕ ЗЕМЉЕ, ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОТПАДА ОД ДРВЕТА
Члан 111.
(1) Извођач грађевинских радова као и власник постројења за прераду дрвета, дужан је вишак земље
са ископа и отпадни грађевински материјал, пиљевину и дрвни отпад одлагати на општинску депонију.
Члан 112.
(1) Забрањено је одлагати земљу, отпадни грађевински материјал, пиљевину и дрвни отпад на јавну
површину.
(2) Земљу и отпадни грађевински материјал, пиљевину и дрвни отпад одложен на јавну површину,
уклониће се о трошку лица које је извршило одлагање.
Члан 113.
Пиљевина и други отпад од дрвета, могу се прописно транспортовати до постројења за спаљивање,
индустријских пећи и котловница.
Члан 114.
Власници отпада из претходног члана, могу га транспортовати и до других потрошача
заинтересованих за ову врсту отпада као енергента.
XIV – ЧИШЋЕЊЕ ДИМЊАКА И ДИМОВОДА
Члан 115.
Чишћење димњака и димовода врши комунално предузеће, односно правно лице или предузетник
оспособљен за ове послове ако су му повјерени послови чишћења димњака и димовода.
Члан 116.
(1) Под редовним чишћењем сматрa се чишћење и провјера исправности димњака и димовода
најмање једном годишње и то прије почетка грејне сезоне (15. октобар).
(2) Након пружене услуге, давалац услуге је дужан – кориснику услуге издати потврду, у којој је
наведено да је – одређеног дана извршено чишћење и провјера исправности димњака и димoвoдa.
(3) Пoтврду из прeтхoднoг стaвa, кoрисник услугe је обавезан посједовати нa мjeсту гдje сe нaлaзи
димњaк и димoвoд и показати нa зaхтjeв комуналној полицији.
Члан 117.
Ради противпожарне сигурности спрјечавања самозапаљења наталожене чађи у димоводима и
димњацима у објектима у којима се врши загријевање стамбеног и пословног простора на чврсто и течно
гориво власници простора или корисници су обавезни чистити димњаке и димоводе.
Члан 118.
Трошкови чишћења димњака и димовода сносе власници индивидуалних објеката, а заједница
етажних власника уколико се ради о стамбено-пословим објектима колективног становања.
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Члан 119.
Чишћење димњака и димовода подразумијева скидање (стругање) наталожене чађи на унутрашњој
страни зидова димњака и димовода, прилагођеним средствима.
XV – НAДЗOР
Члан 120.
(1) Нaдзoр нaд прoвoђeњeм oдрeдaбa oвe одлукe врши надлежно одјељење, комунална полиција и
надлежна инспекција,свако из своје надлежности,у складу са законским прописима.
XVI – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члaн 121.
(1) Новчаном казном од 1.500,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
8)

ако у области одржавања чистоће на јавним површинама поступи супротно члану
5.,6.,13.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,24.,25. и 26.,
9)
ако у области уређења насеља поступи супротно члану 27.,28.,29.,30., 31.,32.,33., 34.,35. став
1.,36.,37.,38.,39.,40. став 3.,4. 5. и 6.
10) ако у области привременог заузимања јавних површина поступи супротно члану 42. став 1.,7. и
8.,43.,44.,45. и 46.,
11) ако у области извођења радова на јавним површинама поступи супротно члану
49.,51.,52.,53.,54.,55.,56. и 57.,
12) ако у области одржавања септичких јама поступи супротно члану 58.,59. и 60.,
13) ако у области одржавања јавне расвјете поступи супротно члану 66. и 68.,
14) ако у области сакупљања,одвоза и депоновања комуналног отпада поступи супротно члану
69.,70.,73.,76.,77.,78.,79.,80.,81.став2.,82.став 1.2. и 3.,83.,85. и 88.,
15) ако у области одржавања пијаца и пружања услуга на њима
поступи супротно члану
91.,92.,93.,94.,95. и 97.,
16) ако у области декорација града поступи супротно члану 99.,100.,101.,102.,103. и 104.,
17) ако у области одржавања аутобуских и жељезничких станица,такси стајалишта, стајалишта јавног
аутобуског превоза и паркиралишта поступи супротно члану 106.,107. и 108.,
18) ако у области уклањању противправно постављених предмета и напуштених возила
поступи
супротно члану 109. и 110.,
19) ако у области одлагање земље,грађевинског материјала и отпада од дрвета поступи супротно члану
111.,112. и 113.,
20) ако у области чишћења димњака и димовода поступи супротно члану 116.,117.,118. и 119.
(2) За прекшај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ и
одговорно лице у правном лицу.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник као корисник комуналне улуге
новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лце као корисник кокмуналне услуге
новчаном казном од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ.
I – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 122.
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe Одлукe прeстaje дa вaже одредбе члана 1-15, 80-111, 134-151, 156-198 и
223-249 Oдлуке о комуналним дјелатностима и комуналном реду (“Службeни глaсник oпштинe Шамац”,
број: 9/13 и 3/14).
Члaн 123.
Oвa Одлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Службeнoм глaснику Општине Шамац”.
Брoj:07-022-240/ 18
Дaтум, 27.07.2018. гoдинe

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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292.
На основу члана 39. став (2) тачка 2. Закона о локалној самоупрaви („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 65. став (3), члана 134. став (2) и члана 137. став (3) Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), и члана 36.
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац
на XXII редовној сједници одржаној дана 27.07.2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИСТИЦАЊУ РЕКЛАМА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком одређују се врсте, услови, начин и поступак истицања и уклањања реклама, на јавним и
другим површинама на подручју општине Шамац (у даљем тексту: општина).
Члан 2.
(1) Јавним површинама, у смислу ове Одлуке, сматрају се површине утврђене планском
документацијом насељеног мјеста Шамац, односно општине, које су доступне свим корисницима под
једнаким условима (улице, тргови, јавни пролази, јавна степеништа, мостови, паркинг простори,
тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце, паркови, травњаци, површине за рекреацију и слично) и
ваздушни простор изнад јавне површине.
(2) Другим површинама у смислу ове Одлуке сматрају се површине које нису јавне, а видљиве су са
јавних површина.
Члан 3.
(1) Под рекламирањем се подразумјева постављање реклама чија је сврха истицање рекламних порука на
јавним и другим површинама.
(2) Рекламирање из става (1) овог члана врше правна лица и предузетници, а према сврси, рекламирање се
дијели на:
а) рекламирање за сопствене потребе и
б) рекламирање за потребе трећих лица - комерцијално рекламирање.
Члан 4.
(1) Рекламирање за сопствене потребе је рекламирање које, у складу са овом Одлуком, врши правно
лице и предузетник ради рекламирања сопствених производа, услуга и активности.
(2) Комерцијално рекламирање је рекламирање које, у складу са одредбама ове Одлуке, обавља правно
лице и предузетник, за потребе трећих лица наручиоца.
Члан 5.
Рекламе у смислу ове Одлуке су:
а) транспарент,
б) јарбол са рекламном заставом,
в) рекламни пано:
1) самостојећи рекламни пано (биллбоард, бигборд, мегабоард),
2)самостојећи рекламни пано на крову објекта (дисплеј, макета, фигура, слово, заштитни знак, друге
кутијасте фигуре, макро екрани са филмском или ТВ сликом и слични уређаји),
3) рекламни пано на фасади и огради објекта (дисплеј, макета, фигура, слово, заштитни знак, друге
кутијасте фигуре, макро екрани са филмском или ТВ сликом и слични уређаји),
4)покретни рекламни пано (кавалет),
5)реклама на стубу јавне расвјете и слично,
г) рекламна витрина („city light“ и тотем),
д) плакат,
ђ) реклама у вријеме предизборне кампање политичко оглашавање,
е) рекламно огласна табла и
ж) остале рекламе.
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II ОПШТИ УСЛОВИ ИСТИЦАЊА РЕКЛАМА
Члан 6.
(1) Забрањено је плакате, огласе и друге огласне поруке, истицати мимо огласних паноа, огласних
ормарића и стубова, као и исписивање порука било кога садржаја, а нарочито на фасадама, оградама,
зидовима, дрвећу, расвјетним стубовима и стубовима саобраћајне сигнализације, енергетским и другим
постројењима и сличним објектима, без одобрења Одјељења за просторно уређење и стамбено- комуналне
послове.
(2) Уколико се плакат, оглас и друге огласне поруке, истакну мимо огласних паноа и стубова,
комунална полиција ће наложити лицу које их је поставило, односно лицу које је наложило
њихово постављање, да их уклони без одлагања.
(3) Уколико лице из става 2. овог члана не поступи по налогу комунале полиције, уклањање ће на његов
терет, извршити овлашћено предузеће или предузетник.
(4) Уколико је лице из става 2. овог члана непознато, уклањање ће по налогу комуналне полиције,
извршити овлашћено предузеће или предузетник.
Члан 7.
Рекламе на подручју општине могу се постављати само по претходно прибављеном одобрењу
Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе општине Шамац (у
даљем тексту: надлежно одјељење), изузев оних реклама које се постављају на основу локацијских
услова.
Члан 8.
Издавање одобрења за истицање рекламе врши се на начин и под условима прописаним одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу, Закона о јавним путевима, Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини, Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике
Српске и овом Одлуком.
Члан 9.
(1)За рекламирање на другим површинама (приватно власништво) у смислу ове одлуке висина таксе се
одређује у складу са Одлуком о комуналним таксама.
(2) Висина таксе за рекламну површину одређује се сразмјерно површини сваке рекламне стране што
је дефинисано у Одлуци о комуналним таксама.
(3)Комуналну таксу из става (1) и (2) овог члана утврђује надлежно одјељење, у складу са Одлуком о
комуналним таксама.
Члан 10.
(1) Самостојећи рекламни панои на крову објекта, самостојећи рекламни панои на земљишту
површине преко 12 м2, рекламне витрине, рекламни панои на фасади и огради објекта површине преко
2 м2 и јарболи могу се постављати само уколико је Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општинске управе општине Шамац за исте претходно издало локацијске услове,
осим ако за исте није изричито предвиђено и издавање грађевинске дозволе.
(2) Уз захтјев за издавање локацијских услова потребно је приложити:
а) стручно мишљење и урбанистичко техничке услове,
б) идејни пројекат са статичким прорачуном,
в) писмену сагласност власника земљишта/објекта или лица које управља истима уколико
подносилац захтјева није власник/корисник земљишта/објекта
г) потребне сагласности јавних предузећа и установа у складу са Законом о уређењу простора и
грађењу и подзаконским актима и
д) доказ о уплати административне таксе.
Члан 11.
(1) Одобрење за истицање рекламе даје се на период до 5 година уз могућност продужења периода
важења, ако овом Одлуком није другачије прописано.
(2) Одобрење за истицање рекламе, између осталог, садржи рок важења истог као и рок за уклањање
рекламе по истеку важења одобрења.
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Члан 12.
Уз захтјев за издавање одобрења за истицање рекламе надлежном одјељењу, заинтересовано лице
дужно је приложити:
a)рјешење надлежног органа о одобреној дјелатности,
б) скицу или слику рекламе,
в) писмену сагласност власника земљишта/објекта или лица које управља истима уколико подносилац
захтјева није власник/корисник земљишта/објекта,
г) доказ о уплати административне таксе.
III

ВРСТЕ РЕКЛАМА И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИСТИЦАЊА РЕКЛАМА

1. Транспарент
Члан 13.
(1) Транспарент је реклама израђена од тканине, пластифицираног платна и сличног материјала са
исписаном рекламном поруком, односно информацијом, а поставља се на фасади објекта и
изнад саобраћајница.
(2) За постављање транспарента на фасади објекта и изнад саобраћајница поред испуњавања
општих услова прописаних из члана 6. - 12. ове Одлуке морају бити испуњени и посебни
услови:
а) да се не поставља на свијетле отворе на објекту (прозоре, врата, свјетларнике и сл.),
б) да се причврсти везивањем или одговарајућим начином споји на носач транспарента, с тим да се
стуб јавне расвјете, односно ограда балкона не може користити као носач транспарента,
в) може се израђивати искључиво од цераде, платна, најлона и осталих сличних материјала, постојаних
на временске услове.
(3) Одобрење за постављање транспарента даје се на период од најмање 7 (седам) до највише 30
(тридесет) дана, без могућности продужења.
2. Јарбол са рекламном заставом
Члан 14.
(1) Јарбол са рекламном заставом је реклама којом се рекламира објекат, производ, услуга и
слично.
(2) За постављање јарбола са рекламном заставом поред испуњавања општих услова прописаних
из члана 6. - 12. ове Одлуке морају бити испуњени и посебни услови, односно да јарбол:
а) буде израђен од материјала величине и боје који се уклапају у постојеће окружење, односно да је
естетски прихватљив, а може бити и освијетљен,
б) буде удаљен од пута најмање за висину јарбола.
3. Рекламни пано
Члан 15.
(1) Рекламни пано је врста рекламе намјењена истицању рекламне поруке.
(2) За постављање рекламног паноа поред испуњавања општих услова прописаних из члана 6. 12. ове Одлуке морају бити испуњени и посебни услови, односно да ова реклама:
а) не заклања и не умањује видљивост вертикалне саобраћајне сигнализације,
б) није у зони прегледности раскрсница,
в) својим обликом, изгледом, текстом и бојом не личе на неки саобраћајни знак или путоказну таблу,
односно таблу обавјештења,
г) не рефлектују свјетлост (катадиоптери, огледала, сјајне површине и сл.),
д) не емитују директну, константну или трепћућу свјетлост у правцу кретања учесника у собраћају,
ђ) материјалом, величином и бојом се уклапа у постојеће окружење, односно да је естетски
прихватљив, а може бити и освијетљен,
e) не угрожава сусједне објекте и парцелу и
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ж) израђује се од висококвалитетних и постојаних материјала
хемијске супстанце, насилна оштећења и сл.

отпорних на временске утицаје,

4. Рекламна витрина
Члан 16.
(1)Рекламна витрина је врста рекламе намјењене истицању порука рекламног садржаја, истицању
плаката културног садржаја, плана општине или другог орјентацијског плана.
(2) За постављање рекламне витрине поред испуњавања општих услова прописаних из члана 6. - 12.
ове Одлуке морају бити испуњени и посебни услови, односно да ова реклама:
а) не заклања и не умањује видљивост вертикалне саобраћајне сигнализације,
б) није у зони прегледности раскрсница,
в) својим обликом, изгледом, текстом и бојом не личи на неки саобраћајни знак или путоказну таблу,
односно таблу обавјештења,
г) не рефлектује свјетлост (катадиоптери, огледала, сјајне површине и сл.),
д) не емитује директну, константну или трепћућу свјетлост у правцу кретања учесника у саобраћају,
ђ) материјалом, величином и бојом се уклапа у постојеће окружење, односно да је естетски
прихватљива, а може бити и освијетљена,
е) не угрожава сусједне објекте и парцелу и
ж) израђује се од висококвалитетних и постојаних материјала отпорних на временске утицаје,
хемијске супстанце, насилна оштећења и сл.
5. Плакат
Члан 17.
(1) Плакат се израђује на папиру већег формата на коме се налази рекламна порука.
(2) Одобрење за постављање плаката даје се на период од најмање 7 (седам) до највише 30 (тридесет)
дана, без могућности продужења.
(3) Изузетно, за одређене манифестације може се одобрити истицање плаката и на другим мјестима.
6. Остале рекламе
Члан 18.
За истицање реклама које нису обухваћене чланом 14. - 17. ове Одлуке потребно је испунити посебне
услове за истицање реклама прописане овом Одлуком за најсличнију врсту рекламе.
IV ДРУГИ ОБЛИЦИ ИСТИЦАЊА РЕКЛАМА
1. Реклама у вријеме предизборне кампање - политичко оглашавање
Члан 19.
(1) Политичко оглашавање на подручју општине Шамац проводи се у складу са Изборним законом Босне
и Херцеговине и Изборним законом Републике Српске, Правилником о медијском представљању
политичких субјеката у периоду од дана расписивања избора до дана одржавања избора, Кодексом
понашања за политичке странке, коалиције, кандидате и изборне раднике и другим изборним прописима.
(2) Политичким оглашавањем у смислу ове Одлуке сматра се јавно оглашавање политичких субјеката
у периоду изборне кампање путем плаката, постера, летака и покретних реклама, односно одржавање
јавних скупова, трибина и сваки други вид јавног оглашавања доступан бирачима и јавности.
(3) Изборна кампања је период од 30 дана прије дана одржавања избора у којем политички субјект
на законом утврђени начин упознаје бираче и јавност са својим програмом и кандидатима за
предстојеће изборе.
(4) Политички субјект подразумијева политичку партију, независног кандидата, коалицију или листу
независних кандидата, овјерену за учешће на изборима у складу са Изборним законом БиХ, односно
удружење, или други регистровани организовани облик дјеловања националних мањина и група од
најмање 40 грађана који имају бирачко право који учествују на изборима у смислу члана 13.14
Изборног закона БиХ.
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Члан 20.
(1) Сви политички субјекти овјерени за учешће на изборима, равноправни су у коришћењу
јавног оглашавања на територији општине Шамац у периоду изборне кампање(период од 30 дана
прије дана одржавања избора).
(2) За вријеме изборне кампање, јавним оглашавањем политички субјект, на законом утврђени
начин, упознаје бираче и јавност са својим програмом и кандидатима за предстојеће изборе.
(3) Забрањено је политичко оглашавање путем огласних медија на територији општине Шамац ван
периода изборне кампање.
Члан 21.
(1) Политичко оглашавање се може вршити само у законом утврђеном периоду изборне кампање, и то:
1) путем плаката, постера, летака и покретних реклама на просторима предвиђеним за те намјене, како је
то регулисано одредбама ове Одлуке,
2) на сопственим (привременим и покретним) пропагандним паноима, возилима и слично,
3) одржавањем јавних политичких скупова, трибина и других видова јавних састанака.
(2) За политичко оглашавање из става (1) тачка 2) овог члана политички субјект подноси пријаву
Одјељењу за просторно уређење и стамбено- комуналне послове, на прописаном обрасцу, најкасније 24
часа прије вршења наведеног облика политичког оглашавања.Пријаву подноси овлашћено одговорно
лице политичког субјекта.
(3) За јавни скуп иэ става (1) тачка 3) овог члана није потребно одобрење надлежног општинског
органа.
(4) Политички субјект је дужан простор који користи за политичко оглашавање из става (2) тачка 2) и
3) овог члана одржавати у уредном стању, а након завршетка коришћења простор довести у стање
прије његовог коришћења.
Члан 22.
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове неће дозволити политичким
субјектима да постављају огласе, плакате, постере, односно да пишу своја имена или слогане који су у
вези са изборном кампањом, унутар или на зградама у којима су смјештени органи власти на свим
нивоима, јавна предузећа, јавне установе и мјесне заједнице, на вјерским објектима, на јавним путевима
и јавним површинама, осим на мјестима предвиђеним за плакатирање и оглашавање.
2. Рекламно огласна табла
Члан 23.
(1) Рекламно огласне табле су средства некомерцијалне јавне употребе и служе за истицање плаката,
посмртница, огласа и сличних обавјештења, а исте се постављају појединачно или групно, на зидовима
и као самоносиве конструкције уз важне пјешачке токове.
(2) Постављање, инвестиционо и текуће одржавање огласних табли је у надлежности Одјељења за
просторно уређење и стамбено комуналне послове.
(3) За коришћење огласних табли није потребно одобрење надлежног одјељења и употреба истих се не
наплаћује.
V ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ИСТИЦАЊЕ РЕКЛАМА
Члан 24.
(1) Лице којем је издато одобрење за истицање рекламе, дужно је да:
а) рекламу постави и рекламирање врши у складу са одобрењем, односно локацијским условима,
б) рекламу означи редним бројем и пословним именом,
в) редовно одржава, стара се о уредном изгледу рекламе,
г) рекламу по престанку важења одобрења за постављање или локацијских услова, о свом трошку
уклони, а кориштену површину - локацију доведе у првобитно стање у року од седам дана, а
транспарент уклони у року од 24 часа и
д) рекламу привремено уклони када је неопходно, због извођења радова на заштити и одржавању
комуналних објеката.
(2)Лице коме је издато одобрење или локацисјки услови за постављање огласног медија, права
утврђена одобрењем на основу одредаба ове Одлуке, не може пренијети на друго лице.
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VI НАДЗОР
Члан 25.
(1) Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши надлежна инспекција и комунална полиција.
(2) У вршењу надзора инспектор, односно комунални полицајац је овлашћен да:
а) нареди уклањање рекламе,
б) нареди отклањање посљедица насталих учињеним радњама или пропустима,
в) наложи отклањање недостатака насталих поступањем супротно одобрењу за постављање рекламе и
г) предузме друге мјере у складу са законом и овом Одлуком.
(3)Реклама се уклања у сљедећим случајевима:
a) када се реклама постави или користи без локацијских услова, односно без одобрења за постављање,
б) када је реклама постављена, или се користи супротно условима утврђеним локацијским условима
односно одобрењу за постављање,
в) када се промјени неки од услова утврђен локацијским условима односно одобрењем, а лице које
врши рекламирање се не прилагоди у остављеном року,
г)када се реклама уредно не одржава,
д)када рекламу не користи овлашћено лице и
ђ) када корисник односно власник рекламе не доведе мјесто у исправно и уредно стање, у року који
рјешењем утврди инспектор, односно комунални полицајац.
(4) Уклањање рекламе врши се о трошку корисника рекламе односно власника рекламе.
(5) Уколико корисник, односно власник рекламе не поступи по рјешењу инспектора, или комуналног
полицајца и не уклони рекламу, рјешење ће се извршити преко другог лица о трошку корисника, односно
власника рекламе.
(6) О уклањању рекламе инспектор, односно комунални полицајац обавјештава орган који је издао
локацијске услове и одобрење за постављање рекламе.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
(1) Новчаном казном од 300 до 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:
a) рекламу постави на мјесто гдје није дозвољено рекламирање (члан 6.),
б) рекламу постави без претходно прибављеног одобрења за постављање рекламе (члан 7.),
в) рекламу не уклони у року утврђеном одобрењем за постављање рекламе (члан 11.),
г) ако се поступа у супротно члану: 19. - 22,
д) ако се не придржава обавеза утврђених у члану 24. ове одлуке,
(2) За прекршај из става (1.) овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у
износу од 200 КМ до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става (1.) овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у износу од 100 КМ
до 1.000 КМ.
(4) За прекршај из става (1.) овог члана казниће се физичко лице, новчаном казном у износу од 100 КМ
до 150 КМ.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Поступци који су покренути прије ступања на снагу ове Одлуке, а који нису окончани, провешће се у
складу са одредбама Одлуке која је била на снази у вријеме покретања поступка.
Члан 28.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важе одредбе члана 199 - 222 Одлуке о комуналним
дјелатностима и комуналном реду (,,Службени гласник општине Шамац,,, број: 9/13 и 3/14).
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине Шамац,,.
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Број: 07-022-241/18
Датум: 27.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

293.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Рeпублике Српске". број: 97/16),
члана 41. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Сриске", број: 124/11 и
100/17) члана 36. Статута општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац”, број: 9/17), Скупштина
општине Шамац, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 27.07.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у вршењу комуналних
дјелатности снабдијевања потрошача водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода, права и
обавезе предузећа које обавља ову комуналну дјелатност, права и обавезе корисника услуга, изградња,
реконструкција, одржавање и коришћење објеката за водоснабдијевање и канализацију, начин наплате
накнада, послови надзора и заштитне мјере.
Члан 2.
(1) Снабдијевање општине водом за пиће је дјелатност од посебног друштвеног интереса и врши
се објектима јавног водовода.
(2) Под водоводом, у смислу ове одлуке, подразумијевају се сви објекти водозахвата, црпна
постројења, резервоари, уређаји система за производњу и испоруку воде и друге потребе, водоводна
мрежа до мјерног инструмента корисника, укључујући и мјерни инструмент, закључно са главним
шахтом.
(3) Сви остали објекти и уређаји од водомјера до излива воде, који служе за снабдијевање
потрошача водом из водовода, сматрају се унутрашњим водоводним инсталацијама и налазе се у
власништву корисника .
Члан 3.
Под канализацијом, у смислу ове одлуке, подразумијева се примарна и секундарна канализациона
мрежа, са припадајућим објектима за прикупљање , одвођење и испуштање отпадних санитарнофекалних и оборинских вода.
Члан 4.
(1) Водовод и канализација дају се на коришћење, управљање и одржавање Комуналном
предузећу „Водовод и канализација“ ад Шамац ( у даљем тексту : Комунално предузеће).
(2) Комунално предузеће дужно је да одржава водовод и канализацију у исправном стању.
(3) О одржавању унутрашњих водоводних инсталација стара се корисник.
Члан 5.
Сва предузећа, установе, друга правна лица и грађани дужни су Комуналном предузећу ставити на
увид, омогућити приступ и дати све податке о разводној унутрашњој водоводној и канализациној мрежи,
изграђеној у њиховом кругу, односно дворишту.
Члан 6.
(1) Комунално предузеће, сагласно здравствено - санитарном прописима за воду, одговорно је за
квалитет и здравствену исправност испоручене воде корисницима.
(2) Комунално предузеће је обавезно континуирано пратити квалитет воде за пиће.
(3) Правилником о здравственој исправности воде намјењене за људску потрошњу прописује се
здравствена исправност воде за пиће. Здравствено исправна је она вода за пиће која задовољава
критеријуме овог правилника.
(4) Јавно здравствена контрола здравствене исправности воде за пиће је контрола коју спроводе
искључиво здравствене установе које је рјешењем одредио министар надлежан за послове здравља, а
укључује и надзор који врше и надлежни инспектори.
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(5) У ванредним условима Комунално предузеће је дужно непрекидно пратити стање квалитета
воде и бити у сталном контакту са здравственом установом која врши контролу хигијенске исправности
воде за пиће, док се стање не нормализује.
(6) Уколико с констатује неисправност воде, Комунално предузеће одмах по сазнању, путем
средстава јавног информисања о томе обавјештава потрошаче.
Члан 7.
(1) Комунално предузеће редовно одржава и контролише исправност водоводних објеката и
уређаја до водомјера, укључујући и водомер, а канализационе објекте до првог ревизионог шахта.
(2) Власници, односно корисници стамбених, стамбено- пословних и пословних објеката,
обавезни су овлашћеним радницима Комуналног предузећа, који врше контролу, омогућити несметан
приступ унутрашњим водоводним инсталацијама и уређајима са прикључцима до водомјера, односно до
ревизионог канализационог шахта на канализациону мрежу.
(3) Комунално предузеће прати и очитава водомјере, те налаже и отпрема исте на периодичне
прегледе код овлашћених организација у складу са законом.
II- ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ПРИКЉУЧАК
Члан 8.
(1) Објекти се прикључују на водоводну и канализациону мрежу путем водоводног и
канализационог прикључка.
(2) Водоводни прикључак је дио разводне мреже који чини цијевни спој уличне водоводне мреже
са кућном водоводном исталацијом преко мјерног инструмента
( водомјер) , односно цијев до
затварача и затварач испред водомјера корисника.
(3) Канализациони прикључак је одводна цијев од првог ревизионог шахта рачунајући од
канализационе мреже или од регулационе линије уколико не постоји тај ревизиони шахт до споја на
канализациону мрежу.
Члан 9.
(1) Прикључци на водоводну мрежу могу бити трајни и привремени.
(2) Трајни прикључак на градску водоводну мрежу мора имати сваки објекат изграђен са намјером
за трајну употребу.Комунално предузеће евидентира прикључак на градску водоводну мрежу као трајни.
(3) Привремени прикључак на градску водоводну мрежу даје се за грађевинске парцеле на којима
нису изграђени објекти или су изграђени привремени, односно помоћни објекти и слично, ради
изградње , односно реконструкције објеката, изградње нових зелених површина, за организовање и
одржавање спортских, културних, забавних, рекреативних и других манифестација и потреба.
(4) Привремени прикључак на градску водоводну мрежу може се одобрити и у другим
случајевима привременог снабдијевања водом, као и у случајевима утврђеним законом и другим
прописима.
Члан 10.
(1) Сви објекти на подручју општине Шамац, гдје је изграђена водоводна и канализациона мрежа
а која је дата на коришћење, управљање и одржавање Комуналном предузећу, морају бити на исту
прикључени уз писмену сагласност тог предузећа.
(2) Постојећи објекти који нису прикључени на водовону и канализациону мрежу, на захтјев
корисника, морају се прикључити на исту, уколико то технички услови дозвољавају.
Члан 11.
(1) Свака изграђена грађевинска парцела по правилу има посебан водоводни прикључак. Ако је на
грађевинској парцели изграђено више независних објекта или објекат који има више ламела, улаза и сл.
који чине самосталну грађевинску парцелу и функционалну цјелину, прикључење на водоводну мрежу
врши се преко једног водоводног прикључка, с тим да се у водоводни шахт за сваки од објеката који чине
самосталну техничку и функционалну цјелину поставља посебан водомјер.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, Комунално предузеће може дозволити више водоводних
прикључака на једној грађевинској парцели под условом да то не угрожава исправно функционисање
градског водовода и под условом да Комунално предузеће утврди да су ти прикључци неопходни ради
несметаног снабдијевања водом корисника или уредног мјерења потрошње воде.
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Члан 12.
(1) Корисник се прикључује на водоводну и канализациону мрежу на основу одобрења за
прикључак које на писмени захтјев корисника доноси Комунално предузеће.
(2) Одобрењем из претходног става Комунално предузеће одређује карактер прикључка ( трајни
или привремени) и одређује техничке и друге услове прикључења.
Члан 13.
Захтјев за издавање сагласности на локацију за добијање локацијских услова, сагласности о
усаглашености пројекта са издатим техничким пројектима и условима , одобрења за прикључак на
водоводну и канализациону мрежу подноси инвеститор, односно власник објекта за који се врши
прикључење.
Члан 14.
(1) Услове, односно техничке податке, као и посебне услове из сагласности за пројектовање,
градњу и пријем водоводног прикључка у складу са техничким нормативима, одређује и даје Комунално
предузеће.
(2) При изградњи или реконструкцији објекта, Комунално предузеће је дужно да услове из става 1.
овог члана одређује у складу са прописаним условима и техничким нормативима за пројектовање
објеката који се односе на инсталације водовода и канализације.
(3) Услови прикључења на градску водоводну мрежу садрже:
1) мјесто и начин прикључења,
2) пречник и врсту материјала прикључне цијеви,
3) тип и капацитет водомјера,
4) пречник и врсту материјала прикључне цијеви,
5) положај, димензије и начин обраде водомјерног шахта ради заштите од водопропустљивости
истог,
6) тип поклопца,
7) забрану повезивања инсталација које се снабдијевају водом из других извора са инсталацијом
преко које се користи вода из јавног водовода,
8) обавезу корисника да повеже унутрашњу канализациону инсталацију с градском
канализацијом, односно септичком јамом.
(4) Услови прикључења на канализациону мрежу садрже:
1) мјесто, начин и коту прикључења,
2) пречник и врсту материјала прикључне цијеви,
3) положај, димензије и начин обраде прикључног шахта ради заштите од водопропустивости
шахта,
4) тип поклопца на прикључном шахту.
Члан 15.
(1) Сагласности и услове за прикључење трајног прикључка на водоводну и канализациону
мрежу, Комунално предузеће даје инвеститору у писменом облику.
(2) Инвеститор је дужан да пројекат водоводног и канализационог прикључка изгради према
добијеним условима.
(4) Комунално предузеће даје писмену сагласност инвеститору о усаглашености пројекта из става
2. овог члана са издатим техничким подацима и условима у року од 30 дана од пријема захтјева.
(5) Издати услови из става 1. овог члана важе двије године од дана издавања и ако се у том
периоду не уради пројекат прикључка морају се тражити нови услови.
Члан 16.
(1) Уз захтјев за прикључење корисник је дужан да приложи : одобрење за грађење или
легализацију објекта ( грађевинска дозвола), копију плана катастарске честице са уцртаним објектима,
техничку документацију унутрашње инсталације, према већ издатим условима, доказ о праву својине,
односно земљишта на коме се гради објекат по потреби и на захтјев Комуналног предузећа и друге
доказе.
(2) На основу приложених доказа из претходног става, Комунално предузеће даје сагласност за
прикључак на водоводну и канализациону мрежу у року од 15 дана од дана подношења комплетне
документације.
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(3) Након дате сагласности за прикључак на водоводну и канализациону мрежу и извршене
уплате накнаде на име трошкова прикључења, Комунално предузеће је дужно да у року од 15 дана
изврши прикључење унутрашње инсталације на водоводну и канализациону мрежу, а под условом да су
сви претходни неопходни радови изведени.
Члан 17.
(1) Захтјев за издавање техничких услова и одобрења за привремени водоводни прикључак
подноси инвеститор, односно власник или корисник објекта за коjи се врши прикључење.
(2) Одобрење за привремени водоводни прикључак даје се на одређени рок или за обављање
одређеног посла.
(3) По истеку рока или по престанку потребе за коришћењем привременог водоводног прикључка,
Комунално предузеће ће такав водоводни прикључак укинути .
Члан 18.
(1) Монтажне радове за прикључак на водоводну и канализациону мрежу врши Комунално
предузеће на захтјев инвеститора. Инвеститор је дужан да уз захтјев приложи одговарајућу техничку
документацију.
(2) Све трошкове прикључења на водоводну мрежу ( постављање водоводног прикључка и
уграђивање водомјера са арматуром) сноси инвеститор.
Члан 19.
(1) Водоводни и канализациони прикључци, постављају се преко јавне површине, тако што се
унутрашња водоводна инсталација непосредно прикључује на уличну водоводну мрежу.
(2) Изузетно, ако се из техничких разлога објекат не може прикључити на улични вод преко
грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, прикључак воде се може изградити и преко сусједне
грађевинске парцеле, уз писмену сагласност власника грађевинске парцеле преко које се ово прикључење
врши, овјерену од стране надлежаносг органа.
(3) Власник односно корисник објекта, који се прикључује на начин из претходног става, дужан је
то земљиште и друге у ту сврху прокопане површине о свом трошку довести у првобитно стање и
надокнадити сву штету проузроковану радовима, у складу са законским прописима.
Члан 20.
Водоводни прикључак се не може изградити на магистралном цјевоводу водоводне мреже.
Члан 21.
(1) Комунално предузеће према утврђеним условима одређује локацију водомјерног и ревизионог
прикључног канализационог шахта за већ изграђене објекте.
(2) Шахтови из претходног става искључиво се постављају унутар грађевинске парцеле на 1-3 м
од регулационе линије на страни дистрибутивног вода, односно на јавној површини, уколико то није
могуће другачије извести.
(3) Када се грађевинска и регулациона линија поклапају, водомјерни шахт се поставља у подруму
или на тротоару испред објекта, према условима које утврђује Комунално предузеће, тако да пролаз
цијеви мора бити трајан и заштићен од слијегања објекта.
(4) Шахт за водомјер мора бити димензија, не мањих од 1,00 x 0,80 x 1,00 м, водонепропустан, са
поклопцем изграђеним од ливеног жељеза или челичног лима, чије димензије морају омогућити улазак
радника у шахт, а ако је шахт дубљи од 1 метра у њему морају бити уграђене и пењалице.
(5) Приступ шахту мора бити стално омогућен за интервенцију и одржавање, као и за очитавање
водомјера и није дозвољено остављање ствари, паркирање и слично изнад водомерног шахта.
Члан 22.
Водомјерни шахт изграђен прије ступања на снагу ове одлуке у којем је отежан рад око измјене и
очитавања водомјера или је изграђен и лоциран на непрописан начин, корисник је дужан да га прилагоди
на начин како је то прописано чланом 21. ове одлуке, односно најкасније у року од 90 дана, рачунајући од
дана пријема писменог упозорења Комуналног предузећа.
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Члан 23.
(1) Изнад, испод и поред објекта водовода не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји
осим у посебним случајевима и под посебним условима са којима се сагласи Комунално предузеће.
(2) Растојање објекта водовода од других објеката или других инсталација мора бити довољно да
се приликом откопавања водоводне цијеви, односно радова на објекту или другим инсталацијама не
угрозе објекти водовода или обрнуто.
(3) Уколико су растојања између инсталација недовољна, приликом изградње треба примјенити
заштитне тунеле, заштитне цијеви, а сва укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као
трајна.
(4) Санитарно растојање објекта водовода од других објекта, као и санација и реконструкција
постојећих објеката у близини водовода не смије да угрози постојеће и будуће објекте водовода.
(5) Инвеститор и извођач радова дужни су да обезбиједе посебне мјере заштите водовода под
условима које одређује Комунално предузеће.
Члан 24.
(1) Прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу врши се истовремено.
(2) Уколико на предметном подручју не постоји канализација, као и за објекте код којих је
технички немогуће извести канализациони прикључак, прикључење на водовод може се дозволити само
под условом да је претходно обезбијеђен одвод отпадних вода.
(3) Будући корисник мора имати изграђену водонепропустиву септичку јаму по важећим
прописима.
(4) Септичке јаме не смију имати никакве преливе, којима би се садржај разлијевао на околну
површину или водоток.
Члан 25.
(1) Корисници, односно власници објекта у улици у којој је изграђена градска канализациона
мрежа морају се прикључити на градску канализацију.
(2) Изузетно за објекте који се не могу гравитационо прикључити на новоизграђену мрежу,
Комунално предузеће даје посебне техничке услове за прикључење истих.
(3) За не поступање по одредбама из става 1. и 2. овог члана комунална полиција наложиће
рјешењем прикључење објекта на градску канализациону мрежу.
(4) По извршеном прикључењу канализације на градску канализацију, корисници су дужни да о
свом трошку изврше чишћење и затрпавање постојећих септичких јама.
Члан 26.
Прикључак на водовод за јавне потребе подразумијева коришћење воде за гашење пожара и
прање улица, залијевање јавних зелених површина, јавне чесме, фонтане и јавне службе.
III - ВОДОМЈЕРИ
Члан 27.
(1) Сваки власник водоводног прикључка мора имати водомјер.
(2) Тип и врста водомјера одређује се у складу са законом.
Члан 28.
(1) У стамбеним објектима са више стамбених станова потрошња воде по правилу мјери се
главним ( заједничким ) водомјером за сваку ламелу или улаз, који чини самосталну грађевинску или
функционалну цјелину и индивидуалним водомјером за сваку стамбену јединицу – стан.
(2) Главни водомјери се уграђују у прикључни шахт објекта, а индивидуални водомјери се
уграђују у стубишту објекта на мјесту приступачном за одржавање и контролу водомјера.
(3) Изузетно, у старим стамбеним зградама које немају водомјере, потрошња воде се обрачунава
паушално, и то 6 м3 по члану домаћинства.
Члан 29.
(1) У стамбено – пословним објектима уградња водомјера за пословне просторе врши се у шахту
испред објекта за сваки пословни простор посебно.
(2) Уградња водомјера за стамбене јединице – станове у стамбено – пословним објектима вршиће
се на начин како је прописано чланом 28. ове одлуке.
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Члан 30.
За све пословно- индустријске субјекте водомјер се уграђује у шахт непосредно на улазу у круг
субјекта.
Члан 31.
(1) Власници, односно корисници водоводног прикључка дужни су се бринути да водомјерни
шахт буде чист и водомјер добро заштићен од мраза, механичког оштећења и да му прилаз увијек буде
могућ.
(2) Власник, односно корисник водоводног прикључка сноси одговорност за штету насталу због
неисправности шахта.
(3) Трошкови поправке водомјерне гарнитуре ( пуцање стакла, повреде пломбе и сл.) због
неисправности и неодржавања водомјерног шахта, падају на терет власника прикључка.
Члан 32.
(1) Комунално предузеће врши очитање и контролу исправности, те обезбјеђује испитивање
исправности водомјера, у складу са Законом.
(2) Комунално предузеће је дужно писмено упозорити власника, односно корисника водоводног
прикључка о уоченим неправилностима у водомјерном шахту и друго, који је дужан отклонити у року од
седам дана од дана пријема писменог упозорења.
(3) Корисник има право да затражи од Комуналног предузећа да провјери исправност водомјера.
(4) Трошкове редовног и ванредног испитивања водомјера сноси корисник.
Члан 33.
(1) Корисник је дужан да омогући овлашћеном лицу очитавање водомјера.
(2) Ако се кривицом корисника није могло извршити очитавање водомјера, односно у случају
квара на водомјеру, потрошња воде за тај период одређује се процјеном.
(3) У случају да се не може утврдити тачан или приближан датум оштећења водомјера, процјена
се врши на бази просјечне потрошње из три протекла мјесеца.
IV- КОРИШЋЕЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 34.
(1) Пружање и коришћење комуналних услуга врши се на основу уговора закљученог између
даваоца и корисника комуналне услуге.
(2) У случају спора између корисника и даваоца комуналне услуге надлежан је Основни суд
уМодричи.
Члан 35.
(1) Корисник може одјавити коришћење воде и канализације писменим захтјевом и то :
1) привремено, на рок не краћи од три мјесеца уз демонтажу водомјера и посебан споразум са
Комуналним предузећем, којим се утврђује рок на који се привремено одјављује коришћење воде, уз
мјесечне трошкове одржавања прикључка, по цјеновнику који доноси Комунално предузеће.
2) трајно уз претходно измирење дуговања и трошкова искључења по цјеновнику.
(2) Трајно се може отказати коришћење воде само ако се објекат ставља ван употребе.
(3) У случају привремене одјаве коришћења воде, затвара се улични вентил, а по потреби се
демонтира и водомјер.
(4) Трошкове демонтаже и монтаже водомјера сноси корисник.
(5) Корисник је дужан да плаћа накнаду за коришћење воде све док се не поднесе писмени захтјев
за одјаву , те се по истом престане испоручивати вода кориснику.
Члан 36.
(1) Јавни изливи су: јавне чесме, водоскоци, фонтане и сл.
(2) Водени објекти из претходног става постављају се на основу одобрења за грађење.
(3) Трошкови утрошене воде за објекте из става 1. овог члана иду на терет корисника.
Члан 37.
(1) На подручју водоснабдијевања Комунално предузеће може одобрити привремено постављање
чесми за снабдијевање домаћинстава водом.
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(2) Одобрење постављања чесми за домаћинства врши се на основу писменог захтјева мјесне
заједнице или групе грађана.
(3) Уз захтјев, прилаже се копија катастарског плана парцеле на којој се поставља чесма, писмена
сагласност власника земљишта и писмени споразум свих корисника о плаћању воде.
Члан 38.
Воду из хидранта могу користити ватрогасне јединице само по добијеној сагланости од
Комуналног предузећа, изузев за хитно гашење пожара о чему накнадно подноси писмени извјештај у
року од три дана и то о мјесту, узроку и времену настанка и трајања пожара, те о мјесту узимања и
количини потрошене воде.
Члан 39.
(1) Затварање и отварање главног прикључног вентила водомјерне гарнитуре може вршити
искључиво Комунално предузеће.
(2) Изузетно, у случају квара на водомјеру и инсталацији потрошача, а ради спречавање настанка
штете, корисник воде може затворити и вентил испред водомјера и о томе је дужан одмах обавијестити
Комунално предузеће.
(3) Корисник може затворити вентил иза водомјера у случају квара или поправке на унутрашној
водоводној инсталацији.
Члан 40.
Ако корисник канализације, намјерно или непрописаним поступком проузрокује зачепљење
канализације, дужан је сносити трошкове настале штете и рада.
Члан 41.
(1) Забрањено је вршити прикључење на водовод и канализацију, директно или преко унутрашњих
инсталација другог корисника.
(2) Забрањено је уграђивање одвојака на водоводном прикључку између његовог споја са
водоводном мрежом и мјеста предвиђеног за водомјер.
(3) Објекат односно простор који је прикључен на начин из претходног става, као и објекат преко
чијег прикључка је извршено прикључење другог корисника, без одобрења Комуналног предузећа биће
искључен са мреже водовода и каналаизције .
(4) По престанку разлога за искључење и измирење свих трошкова проузрокованих недозвољеним
прикључком, кориснику прикључка ће се, најкасније у року од три дана, од дана подношења захтјева и
измирења трошкова, наставити са испоруком воде.
Члан 42.
Забрањено је на траси водовода и канализације градити објекте, депоновати материјал, паркирати
возила и вршити друге радње које могу угрозити функционисање и одржавање водовода и канализације.
Члан 43.
(1) Корисник је дужан да кућне водоводне исталације, водоводни прикључак који подразумјева
мјесто прикључка на водоводну мрежу до споја водомјера закључно са другим вентилом и водоводне
инсталације на његовом имању одржава у функционалном и исправном стању.
(2) Корисник је одговоран за исправност шахта, поклопца, пењалица за силазак у шахт, вентила
послије водомјера према објекту , водоводну цијев послије водомјера и све унутрашње водоводне и
санитарне инсталације.
(3) У зградама са више станова, власници станова су дужни да инсталације у стану одржавају у
исправном стању, те да спријече цурење воде у друге станове и заједничке просторије.
(4) Заједница етажних власника је одговорна за одржавање водоводног прикључка са шахтом,
поклопцом шахта, водомјером и вентилима.
Члан 44.
У циљу омогућавања контроле водоводне мреже и инсталација, радницима који имају овлашћења,
мора се омогућити слободан приступ на све дијелове некретнина и у све објекте у којима су постављене
водоводне инсталације преко којих се врши снабдијевање водом.
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Члан 45.
(1) Комунално предузеће врши све поправке и промјене на водоводним и канализационим
објектима, инсталацијама и уређајима, као и на прикључцима од уличног споја до водомјера, укључујући
и водомјер.
(2) Ако је квар на прикључку објекта на водовод и канализацију настао кривицом корисника,
трошкови поправке у цјелости падају на терет корисника.
Члан 46.
(1) Корисници водовода и канализације дужни су, у најкраћем року да Комуналном предузећу
пријаве уочени квар на водоводу и канализацији и непосредно, телефоном, е-маилом, писаним путем или
на други начин.Обавеза је Комуналног предузећа да све кварове евидентира у Књизи кварова.
(2) Комунално предузеће обавезно је да одмах по пријему обавјештења,а најкасније у року од 24
часа, предузме потребне мјере на отклањању квара, а потом покрене поступак евентуалне одговорности и
висину накнаде за насталу штету.
(3) Уколико има више пријављених кварова у исто вријеме, отклањање кварова врши се по
приоритету које одреди Комунално предузеће.
Члан 47.
Објекат који се снабдијева водом из водовода и има могућност снабдијевања водом путем
хидрофора из сопственог бунара или другог извора, мора имати потпуно одвојене инсталације тј.
онемогућено мијешање воде.
V- ОГРАНИЧЕЊЕ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ И ПРЕКИД СНАБДИЈЕВАЊА ВОДОМ
Члан 48.
Уколико се укаже потреба да се због радова на водоводу и канализацији прикључени објекти
привремено искључе, Комунално предузеће је обавезно да о томе обавијести кориснике путем средства
јавног информисања или на други погодан начин, а здравствене установе и произвођаче прехрамбених
производа и непосредно, најмање три дана прије искључења.
Члан 49.
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,усљед више силе или других
разлога,које давалац комуналних услуга није могао да предвиди или спријечи,обавезан је да одмах
предузме мјере за отклањање узрока поремећаја,односно прекида или да на други начин обезбиједи
пружање комуналних услуга и да истовремено о томе обавијести Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове Општинске управе Шамац.
Члан 50.
Ако прекид или поремећај у пружању комуналних услуга из члана 50. ове Одлуке може угрозити
живот и здравље људи или довести у опасност рад јавног предузећа, привредног субјекта и других
институција или изазвати штету великих размјера, надлежни орган из члана 50. дужан је одмах
обавјестити општински орган надлежан за послове цивилне заштите који ће без одлагања:
1) Одредити ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида
настала опасност по живот и рад грађана или рад јавног предузећа, привредног друштва и других
организација или би настала велика, односно ненадокнадива штета,
2) Наредити мјере за заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена,
3) Предузети мјере за отклањање насталих последица и друге потребне мјере за обављање комуналних
дјелатности.
4) Утврдити разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења дјелатности и
учињену штету.
Члан 51.
(1) Комунално предузеће је дужно да предузме мјере за привремено ограничење потрошње воде у
случају дуготрајних суша, техничких кварова и других узрока усљед којих дође до неуредног
снабдијевања корисника водом.
(2) Комунално предузеће је дужно обавијетити кориснике и издати упутства, којег су се
корисници дужни придржавати, најмање четири сата прије увођења мјера ограниченог снабдијевања
водом.
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(3) У случају потребе увођења ограничења потрошње воде дуже од пет дана, Начелник општине
ће донијети одлуку о штедњи и о ограничењу потрошње воде којом ће се прописати начин трошења, као и
мјере за извршење одлуке.
Члан 52.
Забрањено је неовлашћеним лицима отварање и затварање инсталација , хидранта и осталих
уређаја на водоводној и канализационој мрежи, осим у случајевима када је то неопходно ради
спречавања већих штета ( пуцања цијеви, пожара и слично).
Члан 53.
У вријеме ограничења потрошње воде забрањено је из водоводне мреже ненамјенски трошити
воду ( прање аутомобила, дворишта и залијевање башта)
Члан 54.
(1) Комунално предузеће је дужно да предузме мјере за спречавање расипања и губитака у
водоводној мрежи, те да уз сагласност корисника изврше преглед унутрашњих инсталација и предложи
мјере за отклањање кварова.
(2) Уколико корисник ни након предложених мјера не изврши поправку инсталација, Комунално
предузеће ће обавјестити комуналну полицију.
Члан 55.
(1) Комунално предузеће обуставиће испоруку воде корисницима у сљедећим случајевима:
1) Трајно- када корисник воде у писаној форми одјави коришћење воде,
2) Привремено, у сљедећим случајевима:
1. ако наступи већи квар на водоводним уређајима за вријеме док се квар не отклони,
2. ако изврши прикључење на водоводну и канализациону мрежу без одобрења Комуналног
предузећа,
3. ако ненамјенски користу воду за пиће ,
4. ако поред опомене не уплати утрошену воду и канализацију два пута узастопно, под условом да
то техничке могућности дозвољавају и да се искључењем тих корисника не угрожавају други корисници,
5. ако преко своје унутрашње инсталације без одобрења дозволи другом потрошачу спајање на
водоводну мрежу,
6. ако на опомену Комуналног предузећа и комуналног полицајца не отклони недостатке и не
доведе у исправно стање загађено, затрпано или неприступачно мјесто на коме је инсталиран водомјер,
7. ако одбије да закључи уговор о коришћењу комуналне услуге,
8. ако се не придржава мјера штедње у вријеме ограничења потрошње,
9.код недомаћинског и незаконитог односа према водоинсталацијама и неовлашћене потрошње из
градског водовода.
(2) Комунално предузеће је дужно одмах писмено обавјестити кориснике комуналне услуге о
разлозима обуставе испоруке воде.
(3) По престанку разлога због којих је обустављена испорука воде Комунално предузеће је дужно
да на захтјев корисника, најкасније у року од три дана од дана подношења захтјева, настави са даљом
испоруком воде.
(4) Трошкове искључења и поновног прикључења на водоводну мрежу сноси корисник, по
цјеновнику који доноси Комунално предузеће.
Члан 56.
(1) Комунално предузеће дужно је да прибави од надлежног органа управе одобрење за
прекопавање улица и других јавних површина ради извођења радова на водоводним и канализационим
инсталацијама.
(2) Ако се поправак водоводне инсталације мора хитно вршити ( због великог расипања воде када
општински орган не ради ) о извршеном прекопавању, Комунално предузеће ће накнадно у року од пет
дана, обавијестити општински орган управе о извршеним радовима.
(3) Комунално предузеће је дужно да јавне површине доведе у првобитно стање у року од пет дана
од дана завршетка извођења радова.
(4) Рок из претходног става продужава се из објективних разлога ( временске неприлике и сл.) за
онолико дана колико су ти разлози трајали.
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Члан 57.
(1) Забрањено је у канализацију упуштати и убацивати: материјал и предмете који би могли да
штете канализацији и радницима који раде у Комуналном предузећу, отпадне воде које садрже киселине,
алкалије, разне соли, уља, масноће, мазива, течна горива, крв и све друге течности који утичу на
канализацију и раднике предузећа, те пепео, смеће, отпад из башта, остатке од обраде дрвета, запаљиве и
експлозивне материје, стакло, пластичне предмете, крпе, перје, месо и месне прерађевине, грађевински
материјал који може довести до оштећења и зачепљења канализације.
(2) Ако корисник канализације, намјерно или непрописаним коришћењем проузрокује зачепљење
канализације, дужан је сносити трошкове отклањања истог.
Члан 58.
Отпадним водама, у смислу ове Одлуке, сматрају се:
1) оборинске воде;
2) воде из домаћинства;
3) индустријске отпадне воде;
4) фекалне воде.
Члан 59.
Власници и корисници земљишта и објеката, дужни су са земљишта и објеката обезбиједити
одвођење отпадних вода у складу са овом Одлуком.
Члан 60.
(1) Оборинске воде с јавних површина, могу се директно упуштати у јавну канализацију само
преко сливика с таложником.
(2) Сливнике на путевима и тротоарима, одржава Јавно предузеће или друго правно лице изабрано
у складу са Законом о јавном набавкама, а на терет буџета општине Шамац.
Члан 61.
(1) Посебна заштита се мора посветити извориштима која служе становништву за снабдијевање
водом или која могу представљати резерве за будуће снабдијевање.
(2) Вода са изворишта може се користити за пиће или за производњу и прераду животних
намирница , ако не садрже материје које су штетне за здравље људи изнад прописаних граница у погледу
физичких, хемијских, бактериолошких и других својстава, у складу са прописаним условима.
Члан 62.
Ради заштите изворишта воде из претходног става, од свих врста загађења и ненамјенског
коришћења на нивоу општине, доноси се Програм санитарне заштите, са циљем утврђивања зона и
појасева санитарне заштите, као и обезбјеђење спровођења мјера хигијенске исправности воде која је
намјењена људској употреби.
VI- НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 63.
Корисник је дужан да плаћа накнаду за испоручену воду и одвођење употребљених вода на
основу утврђене јединичне цијене, у зависности од обима пружене услуге.
Члан 64.
За коришћење воде из водоводне мреже, као и за коришћење канализационе мреже корисници
плаћају накнаду по цјеновнику Комуналног предузећа коју утврђује Управа и Надзорни одбор
Комуналног предузећа, а на који сагласност даје Скупштина општине.
Члан 65.
Цијене за остале додатне услуге Комунално предузеће доноси самостално.

34

Страна 35 - Четвртак 02. август 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
Члан 66.
(1) У циљу стимулисања корисника водовода на рационалну потрошњу воде и правичне
расподјеле трошкова на потрошаче сразмјено трошковима одржавања водовода овом одлуком утврђују
се сљедеће категорије и то:
1) домаћинства,
2) привреда,
3) ванпривреда,
4) остали правни субјекти.
(2) Припадност корисника појединој категорији одређује се приликом издавања одобрења за
прикључак, односно приликом прве регистрације.
Члан 67.
(1) Комунално предузеће је дужно да води евиденцију свих корисника.
(2) Корисник је дужан да пријави сваку насталу промјену у погледу времена коришћења као и
промјену категорије корисника, у року од 10 дана од дана настале промјене.
(3) Уколико корисник не пријави промјену категорије, Комунално предузеће има право да изврши
промјену на основу сазнања овлашћених лица Комуналног предузећа ( контролора на терену) уз
прикупљање потребне документације којом се потврђује да је до промјене дошло.

Члан 68.
(1) Комунално предузеће је дужно да за сваког корисника води посебну евиденцију о потрошњи
воде, у коју се уписује датум очитања водомјера, нумеричко стање на водомјеру приликом очитања и
количина утрошене воде.
(2) Комунално предузеће је дужно да корисницима омогући увид и преглед уписаних података.
Члан 69.
На индивидуалним стамбеним објектима ( куће) који су прикључени на мрежу водовода и
канализације, обвезник плаћања је власник објекта.
Члан 70.
У стамбеним објектима колективног становања обвезник плаћања је власник стана, односно лице
коме је стан додјељен на коришћење.
Члан 71.
Утрошак воде утврђује се на основу разлике стања на мјерним
инструментима ( водомјеру)
очитаног на почетку и на крају временског периода. Очитани период, по правилу, износи мјесец дана.
Члан 72.
Накнада за воду обрачунава се по јединици мјере м3 утошене воде или паушално 6 м3 по члану
домаћинства, а за коришћење канализационе мреже, накнаде се утврђује на базу утрошених количина
воде.
Члан 73.
(1) Индивидуални водомјер служи за мјерње потрошње воде једног корисника.
(2) У стамбеним и пословним зградама власник, носилац права располагања или закупац стана
односно пословног простора, може о свом трошку на унутрашњим водоводним инсталацијама стана,
односно пословног простора, уградити индивидуални водомјер за мјерење потрошње воде.
(3) Комунално предузеће ће одобрити уградњу индивидуалног водомјера, уколико оцјени да
постоје технички услови за њихову уградњу и то о трошку подносиоца захтјева.
Члан 74.
Предсједник Заједнице етажних власника зграде је дужан, да на захтјев Комуналног предузећа у
року од 15 дана од дана поднесеног захтјева, достави евиденције о етажним власницима, податке о
етажној својини у згради којом заједница управља, податке о броју чланова корисника комуналних
услуга и друге податке од значаја за рад Комуналног предузећа.
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Члан 75.
(1) Корисник је обавезан омогућити очитавање водомјера и има право да присуствује очитавању
водомјера.
(2) Ако очитање водомјера није омогућено радник Комуналног предуећа који је овлашћен за
очитавање, дужан је да остави писмено обавјештење о дану и часу накнадног очитавања водомјера. У
случају да ни накнадно очитавање водомјера не буде могуће, количина испоручене воде обрачунаће се на
основу просјека потрошње у задња три мјесеца.
Члан 76.
(1) Имаоци индивидуалног водомјера у зградама колективног становања обавезни су омогућити
очитавање стања на свом водомјеру у вријеме очитавања на главном водомјеру.
(2) Уколико се очитавање водомјера из претходног ства не може извршити кривицом корисника,
исти ће бити обавјештен о дану и часу накнадног очитавања.
(3) Уколико наведеног дана корисник индивидуалног водомјера не омогући очитавање, истом ће
се потрошња воде утврдити на начин као и осталим корисницима стамбене зграде који немају уграђен
индивидуални водомјер.
Члан 77.
(1) Корисник је дужан да све промјене власништва пријави Комуналном предузећу доношењем
вјеродостојних докумената ( купопродајни уговор, оставинско рјешење и др.) у року од 10 дана од
настанка промјене, као и све промјене од значају за пружање, утврђивање обима и наплату комналних
услуга.
(2) Уколико ранији корисник не поступи , у складу са претходним ставом овог члана, сноси
обавезу измирења утрошене воде, као и све друге трошкове и евентуалну штету до пријаве новог
корисника.
Члан 78.
Корисник је дужан да све обавезе измири у року назначеном на рачуну.
Члан 79.
(1) На обрачун за испоручену количину воде, корисник може поднијети приговор у писменој
форми, најкасније у року од 7 дана од дана прјема обрачуна Комисији за рјешавање приговора, коју
формира директор Комуналног предузећа.
(2) Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана пријема приговора, одговори кориснику у
писаној форми.
Члан 80.
(1) Корисник у случају сумње у исправност свог водомјера има право писменим путем затражити
испитивање свог водомјера, а ако се испитивањем утврди да не постоје одступања водомјера, трошкови
испитивања и монтаже водомјера, падају на терет корисника.
(2) Код одступања тачности водомјера врши се исправка обрачуна утрошене воде у корист или на
штету корисника.
Члан 81.
(1) Комунално предузеће може корисника
дјелимично ослободити од плаћања накнаде за
количине истекле воде, односно за комуналне услуге у случајевима:
1) квара на вези водомјера или на самом водомјеру ( због пуцања стакла услијед великог притиска у
мрежи),
2) квара на водоводним инсталацијама, које корисник није могао благовремено уочити, или из
оправданих разлога није могао спријечити истицање воде,
3) по одлуци комисије за рјешавање приговора у оправданим случајевима,
4) по захтјевима корисника воде.
(2) Корисник ће бити ослобођен плаћања воде, ако о уоченим кваровима одмах а најкасније за 24
часова обавијести Комунално предузеће.
Члан 82.
(1) Правна лица, самосталне трговачке радње, угоститељске и услужне радње обавезна су да
прибаве комуналну сагласност у поступку прибављања одобрења за рад као и при промјени њихове
дјелатности, а по престанку рада да изврше одјаву.
(2) Настале промјене из претходног става се пријављују у року од 30 дана, рачунајући од дана
њиховог настанка.
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VII- НАДЗОР
Члан 83.
Инспекцијски надзор над извршењем ове одлуке врши комунална полиција и надлежна
инспекција.
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.
(1) Новчаном казном од 1.500,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
1) ако не одржава водовод и канализацију ( члан 4. ове)
2) ако не врши контролу квалитета воде ( члан 6.),
3) ако не врши контролу исправности водоводних и канализационих објеката и уређаја ( члан 7.) ,
4) ако давалац или корисник у области водоводног и канализационог прикључка поступи супротно
одредбама чланова 10.,12.,16.став 3,19.став 3.,21.став 5,22.,24. и 25.
5) ако давалац или корисник у области водомјери поступи супротно одредбама чланова 27. и 33.став
1.,
6) ако давалац или корисник у области коришћења водовода и канализације поступи супротно
одредбама чланова 34.став 1.,39.,40.,41.,42.,43.,44.,45.,46. и 47.
7) ако давалац или корисник у области ограничења потрошње воде и прекида снабдијевања водом
поступи супротно одредбама чланова 48.,49.,50.,52.,53., 54.,55.,
56.,57. и 59.
8) ако давалац или корисник у области накнаде за коришћење водовода и канализације поступи
супротно одредбама чланова 74.,75.став 1.,76.став 1. и 82.
(2) За прекшај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ и
одговорно лице у правном лицу.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник као корисник комуналне улуге
новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице као корисник кокмуналне услуге
новчаном казном од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ.
IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 85.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе одредбе члана 15-79 и 152-155 Одлуке о
комуналним дјелатностима и комуналном реду ( „Службени гласник општине Шамац“ број 9/13 и 3/14) .
Члан 86.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-243/18
Дана: 27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

294.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Рeпублике Српске". број: 97/16),
члана 41. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Сриске", број: 124/11 и
100/17) члана 36. Статута општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац”, број: 9/17), Скупштина
општине Шамац, на својој XXII редовној сједници одржаној дана 27.07. 2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
(1) Овом Одлуком се прописују услови и начин уређења,одржавања и заштите јавних зелених и
рекреационих површина (у даљем тексту: јавне зелене површине), као и услови и начин коришћења ове
комуналне дјелатности на подручју општине Шамац.
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(2) Уређење и одржавање јавне зелене површине је комунална дјелатност од јавног интереса.
Члан 2.
Јавне зелене површине,у смислу ове Одлуке, су:
1) паркови,
2) тргови и травњаци,
3) зеленило уз саобраћајнице: дрвореди и зеленило раскрсница, као и путни појас уз градске улице,
4) зелене површине ван града, које користе мјесне заједнице (зеленило око домова културе и спомен
обиљежја),
5) зелене површине уз локалне путеве,
6) површине за рекреацију и масовни спорт на отвореном простору (игралишта, излетишта, шеталишта,
спортски терени),
7) заштитни појасеви (путни појас, индустријски и за угрожене просторе),
8) зелене површине уз ријеке и потоке,
9) зелене површине гробља,
10) зелене површине у стамбеним насељима,око пословних објеката,приватних и друштвених објеката,
11) зелене површине у школским двориштима и дјечијим вртићима,
12) зелене површине око приватних или друштвених објеката чије су парцеле ограђене,
13) друге уређене и неуређене зелене површине.
Члан 3.
(1) Одржавање зеленила из тачке 1) до 6) члана 2.ове Одлуке обавља комунално предузеће коме општина
Шамац повјери обављање ових послова.
(2) Одржавање зеленила из тачке 7) до 13) члана 2. ове Одлуке обављају правна и физичка лица
која непосредно користе те површине или којима су те површине појверене на управљање и одржавање
заједно са објектима изграђеним на тим површинама.
Члан 4.
Под уређењем и одржавањем јавне зелене површине сматра се садња
дрвећа, жбуња, заштитног
зеленила,
цвијећа,
подизање
травњака,
орезивање
и
окопавање
дрвећа
и
жбуња, кошење траве, заливање, одржавање, опремање и чишћење паркова и других јавних површина
(поред и око стамбених зграда), одржавање и чишћење површина за рекреацију и сл..
(1) Под уређењем и одржавањем јавне зелене површине у смислу става 1. овог члана подразумијева се и
њега
и
обнова
биљног
материјала,
заштита
од
инсеката
и
биљних
болести, одржавање стаза, платоа и сл. као и одржавање објеката (дечијих игралишта, спортских терена са
реквизитима,
жардињера
и
сл.),
одржавање
и
замјена
инсталација
и
инвентара који припадају тој површини и служе њеном одржавању, одржавање чистоће, чишћење
снијега и леда.
Члан 5.
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове (у даљем тексту: надлежно одјељење)
доноси за сваку годину Програм одржавања зелених површина у склопу Програма заједничке комуналне
потрошње.
Члан 6.
(1) Комунално предузеће дужно је да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију програма
из члана 5. ове Одлуке трајно и несметано обавља комуналну дјелатност уређења и одржавања јавних
зелених површина и у складу са одредбама ове одлуке обезбиједи прописан обим, врсту и квалитет услуге.
(2) Комунално предузеће дужно је да на основу писаног налога надлежног одјељења врши и ванредне
послове у вези са комуналном дјелатношћу коју обавља уз обезбеђење средстава за те намјене.
Члан 7.
У складу са одговарајућим одредбама ове Одлуке, правна и физичка лица дужна су да трајно, односно у
континуитету уређују и одржавају јавне зелене површине из тачке 7) до 13) члана 2. ове Одлуке, које
непосредно користе, или којима су те површине повјерене на управљање, уређење и одржавање заједно са
објектима изграђеним на тим површинама.
Члан 8.
(1) Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидјети, односно спријечити, дође до
поремећаја
или
прекида
у
обављању
комуналне
дјелатности
уређења
и
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одржавања јавних зелених површина, комунално предузеће мора без одлагања предузети мјере на
отклањању узрока поремећаја, односно прекида.
(2) Мјере које комунално предузеће у случају из става 1.овог члана предузима, су:
1) радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно прекида у обављању
комуналне
дјелатности,
као
и
евентуално
ангажовање
трећих
лица
у
обезбјеђивању услова за вршење комуналне дјелатности,
2) хитне поправке и замјена инсталација и уређаја којима се обезбјеђује вршење комуналне
дјелатности, односно заштита комуналних објеката, уређаја и инсталација од даљих хаварија и
3) предузимање и других мјера прописаних од стране надлежног одјељења.
Члан 9.
Ради одржавања чистоће и хигијене у насељеним мјестима, правна и физичка лица дужна су
редовно чистити, косити, уклањати траву,жбуње и друго самоникло растиње,опало лишће као и остале
отпатке из паркова, других јавних зелених површина као и са земљишта у приватној својини.
Члан 10.
Дрвореди се засађују на тротоарима, трговима и другим јавним површинама у насељеним мјестима.
Члан 11.
(1) Високи насади на зеленим површинама који се налазе у близини стамбених објеката морају се
одржавати тако да не сметају становању и не заклањају дневну свјетлост.
(2) Стабла и ограде не смију сметати јавној расвјети и саобраћајној сигнализацији и угрожавати
безбједност јавног саобраћаја.
(3) Стабла и гране које сметају ваздушним водовима (електричним, телефонским и другим) смије
орезивати или уклањати само стручна организација која врши одржавање насада, а по претходном
одобрењу надлежног одјељења.
Члан 12.
Oгрaдe oд укрaснe живицe, дрвeћe и друго зеленило уз јавне површине мoрajу сe рeдoвно
oдржaвaти и oрeзивaти тaкo дa нe прeлaзe нa jaвну пoвршину и нe зaклaњajу уличну рaсвjeту, нe умањују
прeглeднoст и не ометају крeтaњe пjeшaкa.
Члан 13.
Ако власник, корисник, ни након опомене од стране овлаштеног лица, у одређеном року не
поступи по члану 12., комунална полиција одредиће да на трошак обвезника, радове изврши предузеће
регистровано за ову врсту дјелатности.
Члан 14.
(1) Кад корисник земљишта затражи да изврши сјечу дрвета који није у јавном интересу (нпр. ометање
или немогућност приласка објекту) надлежно одјељење, ако нађе да је разлог оправдан,рјешењем ће
обавезати корисника да прије извршења сјече,новчано надокнади вриједност набавке младе саднице коју
одреди надлежано одјељење увећане за трошкове њеног сађења у корист општине Шамац.
(2) Уколико правно или физичко лице, на било који начин поруши, уништи или оштети зеленило дужан
је извршити накнаду штете, а према процјени комисије коју образује Начелник општине.
(3) Висина одштете одредиће се сходно поступку из претходног става.
(4) Средства уплаћена по овом основу користиће се искључиво за подизање новог и обнову уништеног
јавног зеленила.
Члан 15.
(1) Дрвна маса сасјечених стабала са јавних зелених површина може се путем непосредне погодбе
уступити предузећу које се бави прерадом дрвета,односно физичким лицима уколико предузеће није
заинтересовано.
(2) Средства из претходног става служе искључиво за набавку зеленила а и садног дрвећа.
Члан 16.
(1) Дрво или његови дијелови могу се уклоиити са јавне зелене површине из тачке 1) до 6) члана 2. ове
Одлуке само из одређених разлога као што су реконструкција зелене површине, болест,
старост,увенуће,оштећеност или деформација крошње, уздизање тротоара или темеља сусјсдних објеката,
угрожавање сигурности или наношење штете другим дијеловима објеката, ради безбиједности
саобраћаја,отварање пролаза, колског улаза у двориште за новосаграђене објекте, ради изградње

39

Страна 40 - Четвртак 02. август 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
саобраћајница, постављања електричних,водоводних,канализационих, телефонских и других комуналних
уређаја и инсталација и ако сметају становању заклањањем дневне свјетлости.
(2) Дозволу за уклањање дрвета из претходног става издаје надлежно одјељење.
Члан 17.
(1) Власници или корисници земљишта на којем се налази дрво, дужни су када то захтјевају разлози из
претходног члана дозволити сјечу стабла или гране.
(2) Трошкови око обављања тих радова као и накнада штете падају на терет организације или физичког
лица у чијем интересу се радови изводе.
Члан 18.
(1) Ако је стабло дотрајало у тој мјери да пријети опасност по безбједност саобраћаја, животе и имовину
или је обољело да може угрозити здраве насаде, власник или корисник земљишта дужан га је посјећи.
(2) Сјечу стабла из претходног става корисник може извршити тек када је од надлежног одјељења
прибавио одобрење.
(3) Ако пријети опасност из става 1. овог члана, комунална полиција овлаштена је да нареди кориснику
земљишта да изврши сјечу дрвета, а ако то власник или корисник и поред наредбе, у одређеном року не
учини, овлаштена је извршити сјечу путем трећих лица, а на терет власника односно корисника
земљишта.
Члан 19.
Без одобрења надлежног одјељења забрањено је:
1) прекопавање јавне зелене површине,
2) реконструкција постојећих и изградња нових зелених површина.
3) ограђивање и постављање било каквих уређаја, објеката, направа, рекламних паноа и слично на
јавним зеленим површинама,
4) одлагање грађевинског материјала,
5) кампирање и постављање шатора и
6) резање грана и врхова дрвећа, обарање и уклањање дрвета, те вађење пањева, декорисање-постављање
украсних предмета на јавним површинама и просторима.
Члан 20.
(1) Прекопана јавна зелена површина мора се од стране инвеститора довести у првобитно стање у року
од 7 дана од дана завршетка радова на постављању или поправци инсталација на начин како је то одређено у
одобрењу о прекопавању.
(2) Ако су радови на прекопавању вршени ван сезоне за садњу, радови на довођењу прекопаног
зеленила у првобитно стање обавиће се у наредној сезони.
Члан 21.
(1) Прекопи за подземне комуналне инсталације у зеленим површинама, из члана 2. ове одлуке, не
смију се изводити без посебне сагласности надлежног одјељења , коју овај орган даје по службеној
дужности у поступку за издавање одобрења за прекопавање.
(2) Прекопи, у правилу морају бити удаљени најмање 2 м од дебла појединачних стабала.
(3) Код извођења прекопа (канала) не смије се оштећивати коријење стабала или другог растиња, које
је у пречнику дебље од 3 цм.
Члан 22.
У циљу заштите јавних зелених површина забрањује се:
1) сјеча и пресијецање стабала и уклањање садница и жбуња, или њихових дијелова, без одобрења,
2) орезивање и скидање грана и врхова са дрвећа,грмља и садница без одобрења,
3) гуљење коре стабла, засијецање или др. физичко оштећивање,
4) истицање обавјештења, плаката, посмртница и др..
5) копање и одношење хумуса, камења, пијеска и других састојака са зелених површина,
6) брање цвијећа, плодова, ломљење грана,
7) гажење, уништавање, оштећење и заграђивање паркова, засада, зелених и цвијетних површина,
као и уређаја и предмета који се налазе на тим мјестима,
8) бацање смећа на зелену површину,
9) оштећивање и изваљивање стабала возилом,

40

Страна 41 - Четвртак 02. август 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
10) оштећивање клупа, справа за игру дјеце, корпи за отпатке, јавне расвјете и друге комуналне
инсталације,
11)
оштећивање стабала приликом градње или санације,допреме и истовара грађевинског
материјала,забијања оплата и упирања,
12) омотавање грађевинског жељеза око стабала и њихово развлачење,
13) игре лоптом,санкање,клизање као и играње осталих игара на јавним зеленим површинама,те
камповање на мјестима гдје то није дозвољено,
14) ложење ватре и потпаљивање стабала,
15) уништавање или оштећивање табли са упозорењима везаним за зеленило и
16) чињење било које радње која нарушава естетски изглед и функционалносг зелене површине.
Члан 23.
(1) Комунално предузеће дужно је да у случају прекида у обављању комуналне дјелатности уређења и
одржавања јавних зелених површина насталог у случају непредвиђених околности (хаварија,
елементарне непогоде и др.) или штрајка, као и кад услед више силе дође до поремећаја, односно смањеног
обима у вршењу дјелатности, о том обавијести надлежно одјељење.
(2) Када надлежно одјељење прими обавјештење о прекиду односно поремећају у обављању комуналне
дјелатности
уређења
и
одржавања
јавне
зелене
површине,
дужно
је
да
без одлагања:
1) одреди ред првенства у одржавању јавних зелених површина код којих би, услед прекида, настала
велика, односно ненадокнадива штета,
2) нареди мјере заштите комуналних објеката, опреме,инвентара и др. који су угрожени.
3) предузме мјере за отклањање насталих последица и друге потребне мјере за обављање
комуналне дјелатности,
4) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односио прекид у обављању
комуналне дјелатности као и одговорност за накнаду учињене штете и
5) ангажује друго комунално предузеће за обављање послова уређења и одржавања јавне зелене
површине до отклањања поремећаја, а на терет комуналног предузећа.
Члан 24.
(1) Инвеститори објеката у изградњи дужни су непосредно или преко извођача радова заштитити околну
јавну
зелену
површину
од
уништења
и
оштећења
до
кога
би
дошло
приликом изградње објекта.
(2) Ако се јавна зелена површина никаквим начином не може заштитити, инвеститор је дужан по
завршетку изградње објекта обновити и уредити зеленило онако како је оно било прије почетка
изградње, у року који му одреди надлежно одјељење.
Члан 25.
Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши комунална полиција.
Члаи 26.
(1) Новчаном казном у износу од 1.000 до 10.000 казниће се за прекршај правно лице ако:
1) јавну зелену површииу не уређује и не одржава сходно одредбама члана 6. и 7.;
2) ако не одржава чистоћу и хигијену с ходно члану 9.;
3) ако се не придржава одредаба члана 11. и 12.;
4) уклони стабло без одобрења надлежног одјељења(члан 16);
5) ако не дозволи сјечу стабла или гране (члан 17. став 1.)
6) ако се не придржава одредаба члана 18. став 1. и 2.
7) ако без одобрења надлежног одјељења учини било коју радњу наведену у члану 19.;
8) ако не поступи по одобрењу о прекопавању (члан 20. и 21.);
9) ако учини било коју радњу наведену у члану 22.;
10) ако приликом изградње објекта не заштити околно јавно зеленило од уништења и оштећења
или га не обнови након завршених радова (члан 24.).
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном
у износуод 500 до 1.500 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у износу од 500
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до 3.000 КМ.
(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице, новчаном казном у износу од
300 до 1.000 КМ.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе члана 112-133 Одлуке о комуналним
дјелатностима и комуналном реду („Службени гласник општине Шамац“,број 9/13 и 3/14) .
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац."
Броj: 07-022-242/ 18
Датум,27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

295.
На основу члана 3. став (1) Закона о гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 31/13 и 6/14), члана 7. став (1) Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/11), члана 22. став (2) Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
(„Службени гласник општине Шамац“, број 2/14 и 4/15) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXII редовној сједници, одржаној
дана 27.07.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о повјеравању послова управљања и одржавања
православних гобаља у насељеном мјесту Шамац
Члан 1.
Јавном предузећу „Слободна зона „ д.о.о. Шамац (у даљем тексту Предузеће) повјеравају се
послови управљања и одржавања православних гробаља, као комуналних објеката у власништву
Општине Шамац, и то:
1) „Старо православно гробље“ у Шамцу, изграђено на земљишту означеном као к.ч. број 1412,
уписано у П.Л. број 935, К.о. Шамац, површине 4537 m2 и
2) „Ново православно гробље“ у Шамцу, изграђено на земљишту означеном као к.ч. број 1249/5,
уписано у П.Л. број 245, К.о. Шамац, површине 17100 m2.
Члан 2.
Управљање гробљем подразумијева:
а) продају гробних мјеста, закључивање уговора о купопродаји са купцима гробних мјеста;
б) омогућавање укопа посмртних остатака у складу са правом кориштења гробља;
в) обављање свих послова у вези са сахрањивањем посмртних остатака ( припремање гробних мјеста,
опремање умрлих, њихов пренос, обављање церемоније сахрањивања);
г) чување, уређење и одржавање гробља;
д) давање одобрења за постављање надгробних споменика, изградњу гробница и одређивање начина
извођења радова;
ђ) вођење гробишне евиденције.
Члан 3.
Одржавање гробља подразумијева:
а) чишћење и одношење отпадака, те њихово одлагање на за то предвиђена мјеста;
б) редовно кошење травнатих површина;
в) одржавање у уредном и чистом стању, у стању са техничким и санитарним условима, свих објеката на
гробљу (капеле, санитарне просторије, чесме и др.);
г) одржавање стаза унутар гробља и одржавање зеленила (обрезивање стабала и другог украсног грмља,
садња нових засада и др.);
д) одржавање у исправном стању свих инсталација на гробљу (електричне инсталације, водоводна мрежа
и др.);
ђ) одржавање ограде;
е) одржавање приступног пута.
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Члан 4.
Предузећу из члана 1. ове Одлуке Општина Шамац повјерава послове управљања и одржавања
гробаља на период од 4 (четири) године.
Члан 5.
Средства прикупљена по основу накнада за одржавање гробаља представљају приход Предузећа и
могу се користити искључиво за финансирање одржавања гробаља и објеката на гробљима.
Капиталне инвестиције и инфраструктурни пројекти на гробљима биће финансирани из других
извора средстава.
Члан 6.
Предузеће је послове управљања и одржавања гробаља дужно обављати у складу са Законом о
гробљима и погребној дјелатности и Одлуком о гробљима и погребној дјелатности.
Члан 7.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Предузећем закључи уговор о повјеравању послова
управљања и одржавања гробаља, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе у погледу обављања
повјерених послова.
Члан 8.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о повјеравању послова управљања и одржавања
православних гробља у насељеном мјесту Шамац број 07-022-101/14 („Службени гласник општине
Шамац“, број 4/14).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-245/18
Датум, 27.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

296.
На основу члана 2.став 1. и члана 6. Закона о комуналној дјелатности („Службени гласник Републике
Српске“, број 124/11), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 35. Статута oпштине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Скупштина oпштине Шамац, на XXII редовној сједници одржаној дана 27.07.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени гласник општине Шамац“ број 12/17) у члану 16. у
тачки д) послије ријечи: „сличне препреке“ брише се ријеч: „и“ додаје се запета и нова тачка ђ), која
гласи:
„ђ) паркирање возила на мјестима која су резервисана, односно закупљена, и означена ознаком „R“ и“.
Досадашња тачка ђ) постаје тачка е).
Члан 2.
У члану 25. псолије ријечи „возила владе,“ додају се ријечи које гласе: „возила Фонда за пензијско и
инвалидско осигурање Републике Српске и возила Републичке управе за геодетске и имовинско – правне
односе“.
Члан 3.
У члану 26. став 2. и став 3. мијењају се и гласе:
„(2) Станар у смислу ове Одлуке означава корисника паркинг мијеста који има пребивалиште/боравиште
или је власник некретнине у улици у којој се врши наплата паркирања.
(3) Станар може закупити паркинг мјесто годишњом претплатном паркинг картом у улици у којој има
пребивалиште/боравиште, односно у којој посједује некретнину, а предузеће које управља јавним
паркиралиштима дужно је исто означити ознаком „R“ поред кога је потребно навести и нумерацију
редослиједа закупљеног паркинг мјеста“
У ставу (9) тачка г) послије ријечи: „пребивалишта/боравишта“ додају се ријечи: „ или доказ о посједу
некретнине у улици у којој се паркинг наплаћује“.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац".
Број: 07-022- 244 /18
Датум, 27.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

297.
На основу члана 39. став 2. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број 97/16), члана 33. и 88. Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац»,
број 9/17) и члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином
општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац", број 16/10 и 12/13), Скупштина општине Шамац,
на XXII редовној сједници одржаној 27.07.2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
о додјели пословног простора у закуп
Члан 1.
Правном лицу „ADA-POLIPROPILEN“ д.o.o. Шкарић-Шамац, ЈИБ: 4400482430000, даје се у
закуп дио пословног простора у Шамцу, улица Његошева бб (дио приземља управне зграде бившег
предузећа „Храна-продукт“), површине 511 м2 са засебним просторијама и мокрим чвором, изграђен на
земљишту означеном као к.ч. 1211/1, уписан у ПЛ број 1777/9 КО Тишина, под сљедећим условима:
- сврха: обављање регистроване дјелатности,
- период трајања коришћења: пет (5) година,
- грејс период: 3 године,
- цијена закупа: 1,00 КМ/м2,
- почетак фактурисања 01.08.2021. године.
Члан 2.
Детаљан попис имовине која се даје на кориштење и управљање, утврђен је записником комисије
о примопредаји од 22.06.2018. године..
Примопредају пословног простора који се даје у закуп у складу са овом Одлуком, извршиће
комисија за провођење поступка примопредаје објеката у својини Општине.
Члан 3.
Закупац пословног простора, се обавезује да изврши улагања у санацију пословног простора у
току 2018. године, који је предмет ове одлуке и привођења истог крајњој намјени.
Вриједност улагања у пословни простор, а на основу међусобно овјереног записника о уложеним
средствима претвара се у закупнину.
Закупац простора се такође обавезује, да додијељеним простором и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање простора, плаћа утрошак
електричне енергије, воде, смећа, као и друге трошкове проистекле као посљедица кориштења пословног
простора.
Члан 4.
Закупац пословног простора се обавезује да ће по престанку уговорног односа исти предати
закуподавцу у посјед у исправном стању.
Закупац пословног простора нема право на отуђење уложених средстава у санацију објекта, нити
давање пословних просторија у подзакуп.
Члан 5.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Правним лицем „ADA-POLIPROPILEN“ д.o.o.
Шкарић-Шамац, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима,
као и услови и начин коришћења пословних просториј из члана 1. и 2. ове Одлуке.
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Члан 6.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове општине
Шамац.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022 -253/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

298.
На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број:40/13, 106/15 и 3/16), члана 39.став (2) тачка 2. и 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:97/16) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број: 9/17), Скупштина општине Шамац на XXII редовној сједници одржаној
дана 27.07.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ШАМАЦ 2018-2033
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради Урбанистичког плана Шамац 2018 – 2033 („Службени гласник
општине Шамац“ бр. 1/18) у називу Одлуке, ријечи: „Шамац 2018-2033“ замјењују се ријечима: „подручја
градског насеља Шамац“.
Члан 2.
У члану 1. послије ријечи: „Шамац 2018-2033“ замјењују се ријечима: „подручја градског насеља
Шамац“.
Члан 3.
Члан 2. мијења се и гласи:
„(1) Границе обухвата Урбанистичког плана подручја градског насеља Шамац:
На сјеверу од запада према истоку од моста на регионалном путу Р-464 – Пруђански мост (к.ч.број1085)
прати границу слива ријеке Саве до граничног прелаза са Републиком Хрватском на истоку. Даље од
истока ка југу прати границе између К.о. Шамац и К.о. Тишина све до канала Жандрак. На југу прати
канал Жандрак све до моста на регионалном путу Р-464, одакле се наставља каналом Жандрак све до
корита баре Толиса која представља јужну границу између К.о. Шамац и К.о Тишина. Даље, од југа према
западу границу обухвата Урбанистичког плана чине к.ч. бројева: 1479, 1439/2, 1439/1, 1440/2, 1440/1,
1441/1, 1441/2, 1442, 1443, 1444/2, 1445/2, 1445/1, 1446/2, 1506 и 1451 (Који представљају границу између
К.о. Шамац и К.о. Доњи Хасић). Даље, од к.ч. 1415 граница обухвата излази и пресијеца магистрални пут
М-17, одакле се даље наставља катастарском границом између К.о. Шамац и К.о. Писари, све до к.ч.
1502/47. Од к.ч. 1502/47 граница обухвата сер наставља вањским границама парцела означеним као к.ч.
1502/48, 1478 све до 1303/1. Од парцеле означене као к.ч. 1303/1 граница обухвата наставља се
одбрамбеним насипом између насељеног мјеста Шамац и ријеке Босне и завршава се код моста на
регионалном путу Р-464 – Пруђански мост (к.ч. 1085).
(2) Обухват Урбанистичког плана подручја градског насеља Шамац има укупну површину од 5.50
km2 .
(3) Саставни дио ове Одлуке је графички прилог на коме су приказане границе обухвата.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број:07-022-246/18
Датум: 27.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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299.
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: 12.03.5-330-2585-1/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИТРОВИЋ МАРКУ
ИЗ ШАМЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Митровић Марка 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, Митровић Марку из Шамца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Т1 (коју чине: к.ч. бр. 212/2 по култури њива шесте класе површине 64448 m²
и к.ч. бр.1498/2 по култури ливада друге класе површине 15073 m² , њива четврте класе површине 1272
m² и њива пете класе површине 22105 m², уписано у ПЛ бр.33/18, КО Крушково Поље, општина Шамац,
затим к.ч. бр.1281/27 по култури њива пете класе површине 55696 m² уписана у ПЛ бр.135/6, КО Брвник,
општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става у укупној површини од 158594 m² додјељује се у закуп
ради обављања ратарске и 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 1.194,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1.075,00 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: 07-022-254/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

300.
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: 12.03.5-330-2585-2/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине на XXII редовној
сједници, одржаној 27.07.2018. 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 усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, 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: блок парцела Т2 (коју чине: к.ч. бр. 1498/1 по култури њива пете класе површине 18104 m²,
к.ч. бр. 1498/3 по култури ливада друге класе површине 7538 m², и к.ч. бр.1536/2 по култури њива шесте
класе површине 83572 m² ), све уписано у ПЛ бр.33/18, КО Крушково Поље, општина Шамац, укупне
површине 109214 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 750 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 677 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.
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VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 07-022-255/18
Дана: 27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

301.
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: 12.03.5-330-2585-3/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Д.О.О. „AgroFarm-Baotić“
ИЗ ГОРЊЕГ ХАСИЋА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Д.О.О. „AgroFarm-Baotić“ 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, Д.О.О. „AgroFarm-Baotić“ из Горњег Хасића (у даљем тексту: закупац),
као најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Т3 (коју чине: к.ч. бр. 1487 по култури њива шесте класе површине 66509 m²
и ливада треће класе површине 20394 m² и к.ч. бр.1498/4 по култури ливада друге класе површине 5745
m² , њива треће класе површине 3361 m² и њива пете класе површине 14069 m²), све уписано у ПЛ
бр.33/18, КО Крушково Поље, општина Шамац, укупне површине 110078 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 9.360,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 9.278,00 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: 07-022-256/18
Дана: 27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

302.
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: 12.03.5-330-2585-4/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. 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 усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Мокрић Пере 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, 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-T14 (коју чине: к.ч. бр. 1276/2 по култури ливада треће класе површине
3409 m² , к.ч. бр. 1420/2 по култури њива шесте класе површине 8419 m² и ливада треће класе површине
7423 m² ), и блок парцела Pu-T15 (коју чине: к.ч. бр. 1276/1 по култури ливада треће класе површине
16337 m² и к.ч. бр. 1420/3 по култури њива шесте класе површине 77 m²), све уписано у ПЛ бр.33/18, КО
Крушково Поље, општина Шамац, укупне површине 35665 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 325,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 175 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: 07-022-257/18
Дана: 27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

303.
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: 12.03.5-330-2585-5/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ КОСТИЋ АНКИ
ИЗ ШКАРИЋА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Костић Анке 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, Костић Анки из Шкарића (у даљем тексту: закупац), као најповољнијем
понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске означено као: к.ч.
бр.1420/1 по култури ливада треће класе површине 10431 m², њива пете класе површине 21444 m² и
њива шесте класе површине 8314 m², све уписано у ПЛ бр.33/18, КО Крушково Поље, општина Шамац,
укупне површине 40189 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 326,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 261,00 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: 07-022-258/18
Дана: 27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. ецц

304.
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: 12.03.5-330-2585-6/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БИЈЕЛИЋ ЗОРАНУ
ИЗ ДОЊЕ СЛАТИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, 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.227 по култури њива пете класе површине 22669 m² уписано у ПЛ бр.132/18, КО
Горња Слатина, општина Шамац, и к.ч. 39/1 по култури њива пете класе површине 15604 m² уписано у
ПЛ бр.42/10, КО Доња Слатина, општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става у укупној површини од 38273 m² додјељује се у закуп
ради обављања ратарске и 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 1.650,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1.577,00 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.
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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: 07-022-259/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

305.
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: 12.03.5-330-2585-7/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДРУ
ИЗ ШАМЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, 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.1196 по култури њива пете класе површине 157952 m², уписано у ПЛ бр.132/18, КО
Горња Слатина.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 11000 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 10873,64 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: 07-022-260/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

306.
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: 12.03.5-330-2585-8/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СТАНИШИЋ СЛОБОДАНУ
ИЗ ДОЊЕ СЛАТИНЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Станишић Слободана 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, Станишић Слободану из Доње Слатине (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Т10 (коју чине: к.ч. бр. 272 по култури њива пете класе површине 47593 m² и
к.ч. бр.280/1 по култури њива пете класе површине 4410 m² ), све уписано у ПЛ бр.132/18, КО Горња
Слатина, општина Шамац, укупне површине 52003 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 3920 КМ.

53

Страна 54 - Четвртак 02. август 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 3875 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: 07-022-261/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

307.
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: 12.03.5-330-2585-9/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧЕЛИКОВИЋ ЦВИКИ
ИЗ БРВНИКА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Челиковић Цвике 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 Цвики из Брвника (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела Z-T3 (коју чине: к.ч. бр. 882 по култури њива пете класе површине 6153 m²,
к.ч. бр. 883/1 по култури њива треће класе површине 4594 m² и њива четврте класе површине 3853 m²,
к.ч. бр. 886 по култури ливада друге класе површине 9421 m² , к.ч. бр. 887 по култури њива пете класе
површине 9996 m², к.ч. бр. 928 по култури њива шесте класе површине 12572 m², к.ч. бр. 943/1 по
култури њива пете класе површине 7732 m² и ливада друге класе површине 4821 m² ), све уписано у ПЛ
бр.135/6, КО Брвник, општина Шамац, укупне површине 59142 m², затим к.ч. бр.44/3 по култури њива
пете класе површине 57225 m2 уписано у ПЛ бр. 57/4, КО Баткуша, општина Шамац.
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Пољопривредно земљиште из претходног става у укупној површини од 116367 m2 додјељује се у закуп
ради обављања ратарске и 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 965 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 865 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: 07-022-262/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

308.
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: 12.03.5-330-2585-10/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИХАЈЛОВИЋ НЕМАЊИ
ИЗ НОВОГ СЕЛА II
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Михајловић Немање из Новог Села II 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, Михајловић Немањи из Новог Села II (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске

55

Страна 56 - Четвртак 02. август 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
означено као: к.ч. бр.44/1 по култури њива пете класе површине 85121 m², уписано у ПЛ бр.57/4, КО
Баткуша, општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 1300 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1157 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: 07-022-263/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

309.
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: 12.03.5-330-2585-11/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МАКСИМОВИЋ ДУШАНУ
ИЗ БАТКУШЕ
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Максимовић Душана 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, Максимовић Душану из Баткуше (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.73/13 по култури њива пете класе површине 57308 m² и њива четврте класе
површине 57308 m², све уписано у ПЛ бр.57/4, КО Баткуша, општина Шамац.
Пољопривредно земљиште из претходног става у укупној површини од 114616 m² додјељује се у закуп
ради обављања ратарске и 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 4001,00 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 3901,00 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: 07-022-264/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

310.
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: 12.03.5-330-2585-12/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЧЕЛИКОВИЋ МИРИ
ИЗ БРВНИКА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Челиковић Мире 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 Мири из Брвника (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.29/1 по култури њива шесте класе површине 11354 m² и њива пете класе површине
152394 m², уписано у ПЛ бр.57/4, КО Баткуша, општина Шамац, укупне површине 163748 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 4021 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 3892 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: 07-022-265/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

311.
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: 12.03.5-330-2585-14/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. 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 усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, 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, Саиловићу Перици 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: к.ч. бр. 481 по култури њива њива четврте класе површине 6154 m² и к.ч. бр.484 по
култури њива четврте класе површине 4980 m², све уписано у ПЛ бр.41/17, КО Обудовац, општина
Шамац, и све укупне површине 11134 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 100,50 КМ.
Закупац је плаћањем кауције уплатио цијелу закупнину за прву годину закупа, с тим да за другу годину
закупа плаћа закупнину у износу од 75,03 КМ а која је умањена за износ дијела кауције који је преостао
од плаћања закупнине за прву година закупа.
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: 07-022-266/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

312.
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: 12.03.5-330-2585-15/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАВЛОВИЋ ЛУКИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Павловић Луке из Обудовца 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, Павловић Луки из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела K-T3 (коју чине: к.ч. бр. 3871/3 по култури њива пете класе површине 6152
m² и к.ч. бр.3871/4 по култури ливада друге класе површине 6326 m²), све уписано у ПЛ бр.41/17, КО
Обудовац, општина Шамац, укупне површине 12478m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 119 КМ.
Закупац је плаћањем кауције уплатио цијелу закупнину за прву годину закупа, с тим да за другу годину
закупа плаћа закупнину у износу од 109,19 КМ а која је умањена за износ дијела кауције који је преостао
од плаћања закупнине за прву година закупа.
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: 07-022-267/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

313.
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: 12.03.5-330-2585-16/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине
Шамац на XXII редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ МИЈАТОВИЋ СТАНОЈУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
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понуда Мијатовић Станоја 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, Мијатовић Станоју из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела M-T5 (коју чине: к.ч. бр. 2107 по култури њива шесте класе површине 2514
m² и њива пете класе површине 10245 m² и к.ч. бр.2073/2 по култури њива њива пете класе површине
2562 m²), затим к.ч. бр.2465/5 по култури њива шесте класе површине 252 m², све уписано у ПЛ бр.66/8,
КО Браница, општина Шамац, укупне површине 15573m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 923 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 894 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: 07-022-268/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

314.
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: 12.03.5-330-2585-17/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ШКУЉЕВИЋ ЛАЗИ
ИЗ ОБУДОВЦА
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I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, 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-T5(коју чине: к.ч. бр. 92/3 по култури њива шесте класе површине 6999 m²,
к.ч. бр.92/4 по култури њива шесте класе површине 2133 m² и к.ч. бр.164/3 по култури њива четврте
класе површине 2338 m²), све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине
11470 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 76 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 68 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: 07-022-269/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

315.
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: 12.03.5-330-2585-18/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
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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 усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, 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-T2 (коју чине: к.ч. бр. 2465/4 по култури њива шесте класе површине 304
m² и к.ч. бр.2105/1 по култури њива шесте класе површине 1634 m² и њива пете класе површине 30980
m²), све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине 32918 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 1550 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 1495 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: 07-022-270/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

316.
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: 12.03.5-330-2585-19/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
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ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ШКУЉЕВИЋ СЊЕЖАНИ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, а у складу са чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту, прихвата се као најповољнија
понуда Шкуљевић Сњежане 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 Сњежани из Обудовца (у даљем тексту: закупац), као
најповољнијем понуђачу додјељује се у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске
означено као: блок парцела М-Т4 (коју чине: к.ч. бр. 2105/3 по култури њива шесте класе површине 2169
m² и њива пете класе површине 11365 m², к.ч. бр.2465/3 по култури њива шесте класе површине 9229 m²
и к.ч. бр.2073/1 по култури њива пете класе површине 477 m², све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница,
општина Шамац, укупне површине 23240 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 850 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 821 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: 07-022-271/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

317.
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: 12.03.5-330-2585-20/18 од 12.07.2018. године, Скупштина општине Шамац на XXII
редовној сједници, одржаној 27.07.2018. године, донoси:
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
И ДОДЈЕЛИ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈАКОВЉЕВИЋ СТАНИСЛАВУ
ИЗ ОБУДОВЦА
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац путем усменог јавног надметања за обављање ратарске и сточарске
производње, 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 М-Т11 (коју чине: к.ч. бр. 2077/2 по култури њива шесте класе површине
21176 m², к.ч. бр.2075/2 по култури њива шесте класе површине 904 m² и к.ч. бр.2102/3 по култури њива
пете класе површине 3866 m², све уписано у ПЛ бр.66/8, КО Браница, општина Шамац, укупне површине
25946 m².
Пољопривредно земљиште из претходног става додјељује се у закуп ради обављања ратарске и 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 780 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити годишњу
закупнину у износу од 706 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: 07-022-272/18
Дана:27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.ецц

318.
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“,
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бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXII редовнoj сједници одржаноj
27.07.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у привреди са показатељима запослености на подручју
општине Шамац у 2017. години
I
Прихвата се Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине
Шамац у 2017. години.
II
Скупштина општине је мишљења да је у погледу запошљавања дошло до одређених помака, да је смањен
број незапослених лица, те задужује Кабинет начелника општине да настави са изналажењем могућности
за нова запошљавања у било ком сектору.
III
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
IV
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-247/18
Датум,27.07.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

319.
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 XXII редовнoj сједници одржаноj
27.07.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2017. години
I
Усваја се Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2017. години.
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: 07-022-248/18
Датум,27.07.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

320.
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 XXII редовнoj сједници одржаноj
27.07.2018.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених категорија лица-корисника
права на новчану помоћ у 2017. години
I
Прихвата се Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица-корисника
права на новчану помоћ у 2017. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-249/18
Датум,27.07.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

321.
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 XXII редовнoj сједници одржаноj
27.07.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању гробаља на подручју Шамца
I
Прихвата се Информација о стању гробаља на подручју Шамац.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-250/18
Датум,27.07.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

322.
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 XXII редовнoj сједници одржаноj
27.07.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о
правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата
Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац
у 2017. години
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I
Прихвата се Информација о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о
правима бораца,војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике
Српске и у складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац у 2017. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-251/18
Датум,27.07.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

323.
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 XXII редовнoj сједници одржаноj
27.07.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју
општине Шамац у 2017. години
I
Прихвата се Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју
општине Шамац у 2017. години.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-252/18
Датум,27.07.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

324.
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 XXII редовнoj сједници одржаноj
27.07.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXI редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXI редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
29.06.2018. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-239/18
Датум,27.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.екон.

325.
На основу члана 16. став 1. 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) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XXII редовној сједници одржаној 27.07.2018. године
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Управног одобра Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац
1. Разрјешавају се дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац,
са 27.07..2018. године, због истека мандата на који су бирани:
1. Паво Братић,
2. Драгана Настић и
3. Никша Незировић.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Шамац је рјешењем број 07-111-51/14 од 23.07. 2014. године за чланове Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац именовала лица из тачке 1. диспозитива, на
мандат у трајању од четири године.
Како је члановима Управног одбора, мандат у трајању од четири године истекао 23.07.2018. године,
неопходно је исте разријешити дужности члана Управног одбора ове Установе са даном одржавања
сједнице Скупштине општине, будући да у периоду истека мандата није било редовне сједнице
Скупштине општине.
На основу напријед наведеног Начелник општине предлаже Скупштини општине Шамац доношење
овог рјешења.
Скупштина општине Шамац, на XXII редовној сједници одржаној 27.07.2018. године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број:07-111-79/18
Датум 27.07.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

326.
На основу члана 16. став 1. 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) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XXII редовној сједници одржаној 27.07.2018. године,
донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности чланова Управног одобра Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
1. За вршиоце дужности чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац,
почев од 28.07.2018. године, именују се:
1. Паво Братић,
2. Драгана Настић и
3. Никша Незировић.
2. Вршиоци дужности чланова Управног одбора се именују до завршетка поступка јавне конкуренције
у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Образложење
Како су досадашњи чланови Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља
Шамац разријешени дужности због истека мандата на који су бирани, са 27.07.2018. године, неопходно је
именовати вршиоце дужности чланова Управног одбора до завршетка поступка јавне конкуренције у
складу са законом.
У смислу одредбе члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике
Српске'' број: 68/07, 109/12 и 44/16), Начелник општине је, за вршиоце дужности чланова Управног
одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац, до завршетка поступка јавне конкуренције,
предложио лица из тачке 1. диспозитива овог рјешења.
Скупштина општине Шамац, на XXII редовној сједници одржаној 27.07.2018. године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се
може тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број:07-111-80/18
Датум 27.07.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл.економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
327.
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
„Санација пропуста и дијела локалног пута у МЗ-и Турсиновац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „Санација пропуста и дијела локалног пута у МЗ-и
Турсиновац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 КМ без ПДВ-а , односно 7.020,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења за
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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 и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-236/2018
Датум: 09.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

328.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и члана 66. Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
за извођење радова „Асфалтирање дијела улице у МЗ-и Лугови и израда, постављање заштитне
ограде код цркве у Хрватској Тишини “ за ЛОТ2
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање дијела улице у МЗ-и
Лугови и израда, постављање заштитне ограде код цркве у Хрватској Тишини “ у дијелу за извођење
радова за ЛОТ 2, а који обухвата извођење радова -израда, постављање заштитне ограде код цркве у
Хрватској Тишини.
Члан 2.
Поступак се поништава из разлога што у остављеном крајњем року није пристигла ниједна понуда
за ЛОТ2.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб сајту општине Шамац и у
„Службеном гласнику Општине Шамац“.

Образложење
У предмету поступка за набавку радова „Асфалтирање дијела улице у МЗ-и Лугови и
израда,постављање
заштитне
ограде
код
цркве
у
Хрватској
Тишини“
путем отвореног поступка за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке и у „Службеном гласнику БиХ“. Предметна набавка је подијељена на два лот-а (ЛОТ1 и ЛОТ2).
ЛОТ 1-обухвата извођење радова асфалтирања дијела улице у МЗ-и Лугови, а ЛОТ 2-обухвата извођење
радова израда, постављање заштитне ограде у Хрватској Тишини.
Поступак је покренут доношењем посебне одлуке број 01-022-198/18 од 12.06.2018. год. и
објављивањем обавјештења број 144-1-3-14-3-18/18 од 12.06.2018. год.на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“, број 40/18 од 15.06.2018. г. проведеног путем отвореног
поступка. До времена предвиђеног за пријем понуда, није достављена ниједна понуда на дио набавке који
се односи за ЛОТ2.
С обзиром да је Закон о јавним набавкама прецизно дефинисао у члану 69. став 2. тачка а) обавезу
уговорног органа да поништи поступак јавне набавке у случају да није достављена ниједна понуда у
одређеном крајњем року, Комисија је једногласно дала препоруку Начелнику општине Шамац да
донесе Одлуку о поништењу поступка јавне набавке за ЛОТ2.
Сходно горе наведеном и датој препоруци Комисије за јавне набавке о поништењу јавне набавке од
дана 10.07.2018. године , уговорни орган доноси Одлуку о поништењу јавне набавке у складу са чланом
69. ст.2, тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање жалби БиХ посредством
уговорног органа, у року од 10 (десет) дана од дана јавног објављивања одлуке.
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Број: 01-022 -198/18
Датум: 11.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

329.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) ,
члана 64. став (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број
39/14), Записника о оцјени понуда са препоруком Комисије за јавну набавку број: 01-022-198/18 од
10.07.2018. године, у поступку јавне набавке радова „Асфалтирање дијела улице у МЗ-и Лугови и
израда,постављање заштитне ограде код цркве у Хрватској Тишини“ за ЛОТ1 , Начелник oпштине
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку радова
„Асфалтирање дијела улице у МЗ-и Лугови и израда,постављање заштитне ограде код цркве у
Хрватској Тишини“ за ЛОТ1
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број 01-022-198/18 од 10.07.2018. године и
уговор за јавну набавку радова „Асфалтирање дијела улице у МЗ-и Лугови и израда,постављање заштитне
ограде код цркве у Хрватској Тишини“ у дијелу извођење радова Асфалтирање дијела улице у МЗ-и
Лугови за ЛОТ1се додјељује понуђачу „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко за понуђену цијену предметних
радова у износу од 38.170,00 КМ без ПДВ-а, односно 44.658,90 КМ са урачунатим ПДВ-ом као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-198/18 од 10.07.2018.године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Комисија је на основу достављених понуда утврдила ранг листу прихватљивих и оцијењених
понуда.
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда за ЛОТ 1
Цијена понуде Укупна
Преф. трет.
Назив / име понуђача
у КМ
без цијена понуде
домаћи
ПДВ-а
са ПДВ-ом
10%
1
2

„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко

38.170,00

44.658,90

Да

„БалегеМ“д.о.о. Градачац

49.665,00

58.108,05

Да

Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 10 (десет) дана достави све потребне доказе којима
потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о
испуњавању преференцијалног третмана домаћег.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „ Galax-Niskogradnja“д.д.
Брчко , по протеку жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 5.
Ова одлука објавиће се у Службеном гласнику Општине Шамац и на веб-страници
www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали
у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.
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Образложење
У предмету поступка за набавку радова „Асфалтирање дијела улице у МЗ-и Лугови и
израда,постављање
заштитне
ограде
код
цркве
у
Хрватској
Тишини“
путем отвореног поступка за доставу понуда са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке и у „Службеном гласнику БиХ“, предметна набавка је подијељена на два лот-а (ЛОТ1 и ЛОТ2).
ЛОТ 1-обухвата извођење радова асфалтирања дијела улице у МЗ-и Лугови, а ЛОТ 2-обухвата извођење
радова израда, постављање заштитне ограде у Хрватској Тишини.
Поступак је покренут доношењем посебне одлуке број 01-022-198/18 од 12.06.2018. год. и
објављивањем обавјештења број 144-1-3-14-3-18/18 од 12.06.2018. год.на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“, број 40/18 од 15.06.2018. г. проведеног путем отвореног
поступка. Процијењена вриједност за ЛОТ 1 износи 59.829,06 КМ без ПДВ-а, за ЛОТ 2 износи 9.508,55
КМ без ПДВ-а.
Комисија је утврдила да су оба понуђача за ЛОТ1 доставили комплетну документацију у складу са
условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама као и
Изјаве о примјени
преференцијалног третмана домаћег.
На основу члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ (Неприродно ниска понуђена цијена) , члана 17.
става 7. Упутства за припрему модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број 90/14) ,
Комисија је дана 28.06.2018. године упутила захтјев понуђачу „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко из разлога
што понуда понуђача „Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко је за више од 20% нижа од цијене другорангиране
прихватљиве понуде за ЛОТ1.
У року остављеном за достављање појашњења, понуђач је дана 09.07.2018. године доставио
образложење понуде, у коме је појаснио понуђену цијену за набавку радова „Асфалтирање дијела улице
у МЗ-и Лугови“ за ЛОТ1.
Након достављања појашњења, дана 10.07.2018. године са почетком у 12:00 часова, Комисија је на
другом радном састанку утврдила да се не ради о неприродној ниској цијени понуде
понуђача„Galax-Niskogradnja“д.д. Брчко.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б (најнижа цијена) Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022-198/2018
Датум:11.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

330.
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. Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „ Pro VIA“ д.о.о. Бијељина за набавку услуга „ Израда саобраћајних
знакова“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од 1.450,00 КМ без ПДВ-а, односно
1.696,50 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
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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 регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
04.07.2018. године упутила захтјев за достављање понуде, понуђачу „ Pro VIA“ д.о.о. Бијељина
У року остављеном за достављање понудa, дана 06.07.2018. године достављена је понуда понуђача „
Pro VIA“ д.о.о. Бијељина са укупним износом понуде од 1.450,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.696,50 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 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: 01-022-235/18
Датум: 10.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

331.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске”, број
97/16), члана 17 и 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " , број
39/14), Начелник општине доноси:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
„Извођење додатних радова на пресвлачењу асфалта на локалним путевима
у МЗ-и Горња Слатина за ЛОТ2“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „ Извођење додатних радова на пресвлачењу
асфалта на локалним путевима у МЗ-и Горња Слатина за ЛОТ2“ путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 13.675,21 КМ без ПДВ-а, односно до 16.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су је Буџетским средствима у оквиру позиције број 160 Одјељења
за просторно уређење стамбено комуналне послове на конту број 511200 – Издаци за инвестиционо
одржавање реконструкцију и адапатацију зграда и објеката.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-237/2018
Датум: 12.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

332.
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
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О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку радова „ Равнање и чишћење платоа на градском кеју у Шамцу“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за набавку радова „„ Равнање и
чишћење платоа на градском кеју у Шамцу“ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у износу од
5.630,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.587,10 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
04.07.2018. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 05.07.2018. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 5.630,00 КМ без ПДВ-а, односно
6.587,10 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: 01-022-234/18
Датум: 06.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

333.
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
за извођење радова „ Санација пропуста и дијела локалног пута
у МЗ-и Турсиновац “
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за извођење радова „ Санација
пропуста и дијела локалног пута у МЗ-и Турсиновац “ и именованом понуђачу додјељује се Уговор у
износу од 4.070,00 КМ без ПДВ-а, односно 4.761,90 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 „ Санација пропуста и дијела локалног пута у МЗ-и Турсиновац “путем
директног споразума, Општина Шамац је као уговорни орган дана 09.07.2018. године упутила захтјев за
достављање понуде понуђачу „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац.
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У року остављеном за достављање понуде, дана 11.07.2018. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 4.070,00КМ без ПДВ-а, односно
4.761,90 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 ове одлуке, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-236/18
Датум: 13.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

334.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 70. става 3. 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, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора
„Извођење додатних радова на пресвлачењу асфалта на локалним путевима
у МЗ-и Горња Слатина за ЛОТ2“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број:01-022-237/18 од 20.07.2018. године и уговор за
јавну набавку радова „Извођење додатних радова на пресвлачењу асфалта на локалним путевима у МЗ-и
Горња Слатина за ЛОТ2“ додјељује се понуђачу „БалегеМ“д.о.о. Градачац за понуђену цијену у износу
од 13.643,24 КМ без ПДВ-а, односно 15.962,58 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Изабрани понуђач у својој понуди доставио је све потребне доказе којима је потврдио вјеродостојност
достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ као и доказ о испуњавању услова за
примјену Преференцијалног третмана домаћег.
Члан 3.
Записник о о преговорима са понуђачем о правним, економским и техничким аспектима понуде
број:01-022-237/18 од 19.07.2018. године је саставни дио ове Одлуке о додјели уговора.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“
и на веб сајту Општине Шамац www.opstinasamac.org истовремено с упућивањем понуђачем који је су
учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Образложење
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења покренутог
доношењем посебне одлуке број 01-022-237/2018 од дана 12.07.2018. год. процијењена вриједност
предметних радова износи до 13.675,21 КМ без ПДВ-а, односно до 16.000,00 KM са урачунатим ПДВом. Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-76/2018 од дана 13.07.2018. год. за
провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци радова „Извођење додатних радова
на пресвлачењу асфалта на локалним путевима у МЗ-и Горња Слатина за ЛОТ2“ који нису укључени у
првобитно закључени уговор број 01-122-204/18 од 08.06.2018. године вршила је преговоре са понуђачем
„БалегеМ“ д.о.о. Градачац, о правним, економским и техничким аспектима понуде и донешени су
сљедећи заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
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б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи цијену
иницијалне понуде 5% са 14.361,30 КМ без ПДВ-а, на укупан и коначан износ од 13.643,24 КМ без
урачунатог ПДВ-а, односно 15.962,58 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о преговорима
достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих правних, техничких и
економских услова Комисија је дана 20.07.2018. године доставила Начелнику општине Шамац препоруку
за закључење уговора.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним
чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Број: 01-022-237 /18
Датум: 23.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

335.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17 и 18 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ ", број
39/14), члана 1. тач. 84. Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција
Републике Српске за финансирање из Буџета у 2018. години, са расподјелом средстава („Службени
гласник РС“ број 24/18, 41/18 и 57/18) , Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Асфалтирање улице Немањића III и асфалтирање улица у насељу
Јасеник у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање улице Немањића III и
асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу“ путем oтвореног поступка са објавом обавјештења на
порталу Агенције за јавне набавке БиХи у „Службеном гласнику БиХ“.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 290.598,29 КМ без ПДВ-а, односно до 340.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена су финансијским средствима по Одлуци о одређивању
приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у
2018. години, са расподјелом средстава („Службени гласник РС“ број 24/18, 41/18 и 57/18), а којим је
општини Шамац одобрено средстава у износу од 200.000,00 КМ за изградњу локалне путне
инфраструктуре.
Члан 3.
Општина Шамац је сагласна да ће обезбиједити разлику средстава потребних за реализацију
предметних радова из Буџета општине са позиције бр. 160 на конту бр. 511100 –Издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-274/2018
Датум: 31.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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336.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 66.
Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17) а у складу са буџетским
планираним средствима Општине Шамац за 2018. годину, Начелник општине д о н о с и
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2018. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне Одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину, број 01-022-6/18 од 16.01.2018. године,
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год.
број 01-022-8/18 од 19.01.2018. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних
набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-76/18 од 20.03.2018. године, Одлуке о измјенама и
допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-79/18 од
22.03.2018. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине
Шамац за 2018. год. број 01-022-115/18 од 12.04.2018. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год. број 01-022-157/18 од 11.05.2018. године и
Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу плана јавних набавки општине Шамац за 2018. год.
број 01-022-191/18 од 04.06.2018. године.
План јавних набавки може
измјенама/допунама Плана набавки.

бити

измијењен

или/и

допуњен,

доношењем

Одлуке

о

Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у таблици
која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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РАДОВИ
Асфалтирање
улице Немањића
III и
асфалтирање
улица у насељу
Јасеник у
Шамцу

О

01.08.

01.10.

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са
укљученим
ПДВ-ом
340.000,00

45233141-9

7.

Шифра ЈРЈН

Р. бр.

Предмет
набавке

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2018. годину

Влада Републике
Српске - Програм
јавних
инвестиција РС
за финансирање
из Буџета у 2018.
години, са
расподјелом
средстава (за
предметну
набавку 200.000
КМ) а разлику
средстава ће
обезбиједити
Општина Шамац
из Буџета
општине са
позиције бр. 160
на конту бр.
511100 –Издаци
за изградњу и
прибављање
зграда и објеката

УКУПНО у КМ: 1.263.340,00
УКУПНО у КМ (РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 1.622.000,00
Врста поступка : О-отворени поступак,
споразум;

К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни

Позиције: 130- Одјељење за општу управу, 140- Одјељење за финансије, 150- Одјељење за привреду,
151-Служба за друштвене дјелатности, 160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове.
Број: 01-022-273/2018
Датум: 31.07.2018. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

337.
На основу члана 10. Правилника о поступку запошљавања приправника у општинску управу Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број: 7/17), те члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17), а
на приједлог Комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем у радни однос на одређено вријеме приправника у Општинској
управи општине Шамац, начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено вријеме
I
Владимир Мићић из Шамца, кандидат по Јавном конкурсу за пријем приправника у Општинској управи општине Шамац, број:
01-120-17/18, од 12.06.2018. године прима се у радни однос на одређено вријеме у Општинској управи општине Шамац, на радно
мјесто приправник.
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II
Након правоснажности ове Одлуке, са кандидатом Владимиром Мићићем из Шамца ће се закључити Уговор о раду на одређено
вријеме, те донијети други појединачни правни акти којим ће се кандидат распоредити на радно мјесто у оквиру Општинске
управе и којим ће му се одредити начин обрачуна плате.
III
Ова Одлука ће се доставити свим кандидатима који су по Јавном конкурсу за попуну упражњених радних мјеста у Општинској
управи општине Шамац, број: 01-120-17/18, од 12.06.2018 године, конкурисали за радно мјесто приправник, а биће објављена у
„Службеном гласнику општине Шамац“, на званичној интернет презентацији општине Шамац и огласној табли општине Шамац.
Образложење
Дана 12.06.2018. године, начелник општине Шамац је расписао конкурс за пријем приправника у Општинској управи општине
Шамац, (један извршилац). Јавни конкурс је објављен у дневним новинама „Еуроблиц“ дана 14.06.2018. године, на интернет
презентацији општине Шамац, као и на општинској огласној табли. Кандидати су се на поменути конкурс могли пријављивати до
29.06.2018. године.
У предвиђеном року, за радно мјесто приправник, конкурсну пријаву благовремено поднио је само 1 (један) кандидат: Владимир
Мићић из Шамца.
Конкурсна комисија је утврдила сљедеће чињенице о квалификацијама наведеног кандидата:
-увидом у садржину пријаве кандидата Владимира Мићића из Шамца, утврђено је да именовани кандидат испуњава опште
услове запошљавања у Општинској управи и посебене услове који су Јавним конкурсом прописани за радно мјесто
приправник.
Комисија није нашла мањкавости или формалне недостатке у погледу било којег документа који је кандидат Владимир Мићић
приложио уз своју конкурсну пријаву, а којим доказује постојање услова тражених Јавним конкурсом.
Расписаним Јавним конкурсом за пријем приправника у Општинској управи општине Шамац, прописани су сљедећи
посебни услови:
-приправник са завршеним Економским факултетом - висока стручна спрема ( VII степен ) стручне спреме, или завршен
најмање први циклус школовања Економског факултета, који је вреднован са 180 ЕCTS или 240 ЕCTS.
Као једином пријављеном кандидату Владимир Мићићу који испуњава услове расписаног јавног конкурса за радно мјесто
приправник, Комисија му је упутила позив за улазни интервју, те након обављеног разговора начелнику општине доставила
приједлог да у погледу истог донесе Одлуку о његовом избору за пријем у радни однос на одређено вријеме.
Чланом 10. Правилника о поступку запошљавања приправника у општинску управу Општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број: 7/17) прописано је: „Oдлуку o избoру кaндидaтa сa листe зa избoр дoнoси начелник општине“, док је
чланом 66. став (1) тачка 2. Статута општине Шамац овлашћен да у вршењу послова из своје надлежности доноси акте у форми
одлуке.
Узевши у обзир све наведене чињенице, а примјенивши релевантне законске и подзаконске прописе, одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке кандидат има право уложити жалбу Одбору за жалбе општине Шамац, у року од
осам (8) дана од дана пријема Одлуке.
Број: 01-120-13/18
Датум: 02.07.2018.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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338.
На основу члана 93. став 5 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), сагласно
одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник оппштине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац, доноси

Редни
број

ПЛАН СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И УСАВРШАВАЊА СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ШАМАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
Назив теме
Предлагач
Полазници
Трошкови
Носилац

1.

Унапређење безбједности саобраћаја:
кључни проблеми и јефтине мјере за
унапређење безбједности саобраћаја
на нивоу ЈЛС

2.

Примјена Закона о заштити личних
података

3.

Улога јединица локалне самоуправе
у поступку оснивања катастра
непокретности
Опорезивање непокретности у
јединицама локалне самоуправе

4.

5.

6.

7.

Систем заштите у Републици Српској
и БиХ – Процјена ризика и
планирање у области заштите и
спасавања
Jeднaкoст у примjeни прoписa нa
нивoу jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe
и трaнспaрeнтнoст у рaду упрaвe крoз
e-oбрaду зaхтиjeвa и издaвaњa
дoзвoлa
Инструменти за идентификацију и
припрему развојних пројеката

Одјељење за просторно
уређење и стамбенокомуналне послове и
Одјељење за привреду и
инспекцијске послове
Одјељење за општу
управу

Слзужбеници Одјељења
за просторно уређење и
стамбено-комуналне
послове и Саобраћајни
инспектор
Сви службеници

Служба Начелника
општине

Самостални стручни
сарадник за правне
послове
Службеници Одјељења за
финансије

Одјељење за финансије

У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања

Надлежно министарство

У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања
У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања

Надлежно министарство

Надлежно министарство

Надлежно министарства

Служба за друштвене
дјелатности

Службеници задужени за
Цивилну заштиту

Надлежно министарство

Одјељење за општу
управу

Службеници Одјељења за
општу управу

У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања

Надлежно министарство

Служба за локални
економски развој

Службеници Службе за
локални економски развој

У договору са носиоцем
активности стручног
оспособљавања

Надлежно министарство

Начелник општине може, када је то од интереса за Општинску управу, одобрити упућивање службеника и радника на различите програме стручног оспособљавања и
професионалног усавршавања и уколико исти нису предвиђени Планом стручног оспособљавања и усавршавања службеника у Општинској управи.
Број: 01-150-1/2018
Датум, 20.07.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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339.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 17. Одлуке о висини накнада за посебне услуге у Општинској административној служби Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 2/05, 2/08 и 1/13), сагласно одредбама 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
РЈЕШЕЊЕ
I
У Рјешењу о именовању чланова Комисије по Одлуци о висини накнада за посебне услуге у Општинској
администратвној служби Општине Шамац број 01-111-61/2017 од 30.03.2017. године („Службени гласник
општине Шамац“, број 4/17) у члану 1. став 1 тачка 1. која гласи „1. Перица Крстановић, дипл.инж.елек.
из Шамца“ брише се.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 1. и врши се пренумерација осталих редних бројева.
II
У преосталом дијелу Рјешење остаје непромијењено.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-111- 81/2018
Датум, 27.07.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
291. Oдлукa o кoмунaлнoм рeду
292. Одлука о истицању реклама на подручју општине Шамац
293. Одлука о водоводу и канализацији
294. Одлука о одржавању и заштити зелених и рекреационих површина на подручју
општине Шамац
295. Одлука о повјеравању послова управљања и одржавања православних гобаља у
насељеном мјесту Шамац
296. Одлука о измјени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима
297. Одлука о додјели пословног простора у закуп
298. Одлука о измјенама Одлуке о приступању изради Урбанистичког плана Шамац 2018
– 2033
299. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Митровић Марку из Шамца
300. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Гајић Николи из Горњег Хасића
301. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске д.о.о. „agrofarm-Baotić“ из Горњег Хасића
302. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Мокрић Пери из Горње Слатине
303. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Костић Анки из Шкарића
304. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Бијелић Зорану из Доње Слатине
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305. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Јанковић Александру из Шамца
306. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Станишић Слободану из Доње Слатине
307. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Челиковић Цвики из Брвника
308. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Михајловић Немањи из Новог Села II
309. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Максимовић Душану из Баткуше
310. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Челиковић Мири из Брвника
311. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Саиловић Перици из Обудовца
312. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Павловић Луки из Обудовца
313. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Мијатовић Станоју из Обудовца
314. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Шкуљевић Лази из Обудовца
315. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Петровић Јовици из Обудовца
316. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Шкуљевић Сњежани из Обудовца
317. Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске Јаковљевић Станиславу из Обудовца
318. Закључак о прихватању Информације о стању у привреди са показатељима
запослености на подручју општине Шамац у 2017. години
319. Закључак о усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма
превенције и контроле незаразних болести у 2017. години
320. Закључак о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених
категорија лица-корисника права на новчану помоћ у 2017. години
321. Закључак о прихватању Информације о стању гробаља на подручју Шамца
322. Закључак о прихватању Информације о остваривању права одређених категорија у
складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца
одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске и у складу са општинском Одлуком о
проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и
демобилисаних бораца са подручја општине Шамац у 2017. години
323. Закључак о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења
грађана на подручју општине Шамац у 2017. години
324. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXI редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
325. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одобра Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац
326. Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одобра Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
327. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку радова
„Санација пропуста и дијела локалног пута у МЗ-и Турсиновац“
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328. Одлука о поништењу поступка за извођење радова „Асфалтирање дијела улице у
МЗ-и Лугови и израда, постављање заштитне ограде код цркве у Хрватској Тишини“ за
ЛОТ2
329. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Асфалтирање дијела
улице у МЗ-и Лугови и израда, постављање заштитне ограде код цркве у Хрватској
Тишини“ за ЛОТ1
330. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда саобраћајних знакова“
331. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке „Извођење додатних радова
на пресвлачењу асфалта на локалним путевима у МЗ-и Горња Слатина за ЛОТ2“
332. Одлука o додјели уговора за набавку радова „Равнање и чишћење платоа на
градском кеју у Шамцу“
333. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Санација пропуста и дијела
локалног пута у МЗ-и Турсиновац“
334. Одлука o додјели уговора „Извођење додатних радова на пресвлачењу асфалта на
локалним путевима у МЗ-и Горња Слатина за ЛОТ2“
335. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
улице Немањића III и асфалтирање улица у насељу Јасеник у Шамцу“
336. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2018. годину
337. Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено вријеме
338. План стручног оспособљавања и усавршавања службеника у Општинској управи
Шамац за 2018. годину
339. Рјешење
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