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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
325.
На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19),члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 6. Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број:20/12), члана 8. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Шамац“, број 21/17) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXXIV редовној сједници одржаној
дана 31.10.2019.године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Oпштине Шамац
(локалитет код Дрина осигурање)
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се лицитацијом продаја
непокретности у својини Општине Шамац, објекат и грађевинско земљиште, и то:
-

к.ч. број 1105/125 , уписано у П.Л. број 245/247, К.о. Шамац, као приступни пут и остало неплодно
земљиште у површини од 993 m2, а што се по старом катастарском операту односи на земљиште
означено као к.ч. број 256/119 из ЗК улошка број 58, К.о. СП Шамац.

Земљиште је опремљено
електродистрибутивном мрежом.

основном

инфраструктуром,

саобраћајницом,

водоводном

и

Члан 2.
Почетна продајна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђена је од стране вјештака
архитектонско-грађевинске
струке
и
износи
39.720,00
КМ
(словима:
тридесетдеветхиљадаседамстотинадвадесетконвертибилнихмарака), односно 40,00 КМ/m2 (словима:
четрдесетконвертибилнихмарака).
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 10% од
продајне цијене, која се уплаћује на јединствени рачун трезора општине Шамац отворен код НЛБ
Развојне банке на број рачуна 5620118067541754- рачун за донације, са назнаком: кауција за
непокретности у К.о. Шамац, о чему ће Комисији поднијети доказ о извршеној уплати износа од 3.972,00
КМ (словима:трихиљадедеветстотинаседамдесетдвијеконвертибилнемарке).
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Члан 4.
Поступак лицитације ће провести Комисија за продају непокретности, коју ће именовати
Начелник општине.
Објава Огласа за продају непокретности извршиће се у дневним новинама „ЕУРО БЛИЦ“,
Огласној плочи Општинске управе Шамац и веб страници Општине Шамац.
Члан 5.
Уколико непокретност из члана 1. Ове Одлуке не буде продата на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом, у складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 4. ове Одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем закључи уговор о купопродаји, а по прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске.
Члан 7.
Трошкове израде нотарске исправе и трошкове предбиљежбе у јавним евиденцијама
непокретности сноси купац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-022-268/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

326.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16 и 36/19), а у складу са чл. 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXXIV редовнoj
сједници одржаној 31.10.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је поднио Начелник општине на XXXIV редовној сједници
Скупштине општине Шамац, одржаној 31.10.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-264/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

327.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и
члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 12/17), након разматрања Информације о активностима начелника општине у периоду између двије
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редовне сједнице Скупштине општине, Скупштина општине Шамац, на XXXIV редовној сједници
одржаној дана 31.10.2019. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
у вези са одржаном Јавном расправом о нацрту Плана
парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача
I
У вези излагања начелника општине о одржаној Јавној расправи о нацрту Плана парцелације за аутопут и
гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача и нацрта Извјштаја о стратешкој процјени утицаја на
животну средину аутопута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача дана 09.10.2019. године у
просторијaма Општинске управе Шамац, Скупштина општине у цјелости подржава овај пројекат с тим
што тражи од носиоца израде плана, Института за грађевинарство ''ИГ'' Бања Лука, да приликом израде
коначног приједлога плана парцелације за аутопут и гасовод, за дионицу која се простире кроз мјесне
заједнице општине Шамац, размотри могућност измјештања трасе аутопута што ближе међуентитетској
линији како би био обухваћен што мањи број индивидуалних стамбених објеката.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гланику општине
Шамац''.
Број: 07-022-266/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

328.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16 и 36/19), чл. 36. и 88. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 9/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), након разматрања Информације о активностима начелника општине у
периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине, Скупштина општине Шамац, на XXXIV
редовној сједници одржаној 31.10.2019. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
у вези пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци донесеној
по жалби Општине Шамац у спору са Н.Б.С. Гроуп д.о.о. Шамац
I
Скупштина општине Шамац, у вези поднесене информације о пресуди Вишег привредног суда Бањалука
којом се жалба тужене Општине Шамац одбија и потврђује пресуда Окружног привредног суда у Добоју
број 60 0 Пс 022428 17 Пс 2 од 31.12.2018. године, а у циљу изналажења рјешења за измирење дуга по
истој и спречавање блокаде рачуна Општинске управе, задужује Начелника општине да у што краћем
року:
1. обави разговоре са пуномоћником Н.Б.С. Гроуп д.о.о.и представницима Н.Б.С. Гроуп д.о.о. како би се
постигао договор око начина измирења дуга;
2. да се обрати и закаже састанак са министром Министарства финансија у Влади РС и представницима
других институција за које цијени да би могли пружити помоћ у превазилажењу новонастале ситуације;
3. одборницима достави копија комплетне документације везано за закључивање уговора о заједничкој
сарадњи са Н.Б.С. Гроуп д.о.о. из 1999. године, као и документација која се односи на судске спорове
између Општине Шамац и Н.Б.С. Гроуп д.о.о.
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II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гланику општине
Шамац''.
Број: 07-022-265/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

329.
На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 36. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 149. Пословника о раду
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), након разматрања Нацрта
Ребаланса буџета Општине Шамац за 2019. годину, Скупштина општине Шамац, на XXXIV редовној
сједници одржаној дана 31.10.2019. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта ребаланса буџета
Општине Шамац за 2019. годину
1. Прихвата се Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2019. годину и упућује на јавну
расправу, ради прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2019. годину објавиће се на интернет страници
Општине Шамац www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се начелник Општине и Одјељење за
финансије, које се истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог ребаланса буџета
за 2019. годину достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта ребаланса буџета Општине Шамац за
2019. годину.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-267/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

330.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), чл. 19. став (1) тачка 3) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске, број 68/07, 109/12 и 44/16), 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 XXXIV редовнoj
сједници одржаноj 31.10.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја o раду ЈПУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за радну 2018/2019. годину
I
Усваја се Извјештај о раду ЈПУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за радну 2018/2019. годину.
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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: 07-022-269/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

331.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и
36/19), чл. 19. став (1) тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Ребублике Српске, број 68/07,
109/12 и 44/16), 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 XXXIV редовнoj сједници одржаноj 31.10.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2019/2020. годину
I
Скупштина општине даје сагласност на годишњи Програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за радну 2019/2020.
годину.
II
Годишњи Програм рада 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: 07-022-270/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

332.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и
36/19), чл. 19. став (1) тачка 1) Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07,
109/12 и 44/16), 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 XXXIV редовнoj сједници одржаноj 31.10.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада за 2020. годину ЈУ ''Народна библиотека'' Шамац
I
Скупштина општине даје сагласност на Програм рада за 2020. годину ЈУ Народна библиотека Шамац.
II
Програм рада 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: 07-022-271/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

333.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
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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 XXXIV редовнoj сједници
одржаноj 31.10.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2018/2019. године
I
Прихвата се Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2018/2019. године.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-272/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

334.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), 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 XXXIV редовнoj сједници
одржаноj 31.10.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју
I
Прихвата се Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју.
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: 07-022-273/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

335.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16 и 36/19), 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 XXXIV редовнoj
сједници одржаноj 31.10.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXXIII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
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I
Усваја се Извод из Записника са XXXIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
27.09.2019. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-263/19
Датум, 31.10.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
336.
На основу члана 17. стaв. 1. и члана18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ ", број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“,број 9/17) , Начелник општине д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„Извођење радова ровокопачем“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке за извођење радова „Извођење радова ровокопачем“ путем
директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 6.000,00 KM без ПДВ-а, односно до 7.020,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове. Потребна средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412500 - Расходи за
текуће одржавање осталих грађевинских објеката-комунална инфраструктура.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-278/2019
Датум, 04.11.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

337.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 97/16), члана 70.
става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама члана 66.
Статута Општине Шамац („ Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник општине Шамац,
доноси
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку робе „ Набавка канцеларијског материјала за потребе
Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке број 01-022-260/2019 од 31.10.2019. године и
уговор за набавку робе „ Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“
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додјељује се понуђачу „R&S“ д.о.о. Сарајево у износу од 11.106,20 КМ без ПДВ-а, односно 12.994,25
КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
Записник о оцјени понуда са препоруком Комисије број: 01-022-260/2019 од 31.10.2019. године је
саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Изабрани понуђач у обавези је да у року од 5 (пет) дана, од дана пријема ове одлуке достави све
потребне доказе којима ће потврдити вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу„R&S“ д.о.о. Сарајево 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.
Образложење
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку услугa за набавку робе „ Набавка
канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Шамац“ објављеног на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-1-28-3-33/19 од дана 23.10.2019.
год. са процијењеном вриједношћу у износу до 11.111,11 КМ без ПДВ-а, односно до 13.000,00 КМ са
ПДВ-ом. Предмет јавне набавке је набавка робе „ Набавка канцеларијског материјала за потребе
Општинске управе Шамац“ . Уговорни орган је предвидио и провођење е-аукције за предметну набавку.
У року остављеном за достављање понуда, достављена је 1 (једна) понуда сљедећег понуђача (приказано
у Табели1):
ПОДАЦИ О ПРИСТИГЛИМ ПОНУДАМА И ИЗНОС ПОНУДА (Табела 1):
Понуђена
Понуђени Укупна
Укупна
цијена у КМ попуст (%) цијена са
цијена у КМ
Назив / име понуђача
без ПДВ-а
у КМ
укљ.попустом са ПДВ-ом
без ПДВ-а
1

„R&S“д.о.о.
Сарајево

11.106,20

-

-

12.994,25

Преф.
третман
домаћи
5%
Не

Комисија је утврдила да је понуђач доставио комплетну документацију у складу са условима
тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ. Извршена је коначна ранг листа оцијењених и
прихватљивих понуда.
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ И ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
Понуђена
Понуђени Укупна
Укупна
цијена у КМ попуст (%) цијена са
цијена у КМ
Назив / име понуђача
без ПДВ-а
у КМ
укљ.попустом са ПДВ-ом
без ПДВ-а
1

„R&S“д.о.о.
Сарајево

11.106,20

-

-

12.994,25

Преф.
третман
домаћи
5%
Не

Како је чланом 3. Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број
66/16) одређено да у случају пријема једне прихватљиве понуде е-аукција се неће заказивати, него ће се
поступак окончати у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ.
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Оцијењено је да је најповољнији понуђач „R&S“д.о.о. Сарајево чија је понуда најнижа цијена са износом
од 11.106,20 КМ без ПДВ-а, односно 12,994,25 КМ са ПДВ-ом.
Одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Број: 01-022- 260/2019
Датум: 05.11.2019. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

338.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 9. став 1. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 12/13), сагласно
одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац, доноси
О Д Л У К У
I
ЈЗУ „Дом здравља“ д.о.о. Шамац даје се на коришћење агрегат 14 kW (комплет са приколицом), серијски
број 3051-07 Diesel, власништво УНДП, дато на коришћење Општини Шамац.
II
Будући корисник агрегата из тачке I ове Одлуке, ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац је дужно да уређај
користи у складу са потребама, те да врши текуће одржавање и држи исти у технички исправном стању.
Корисник не може дати агрегат трећем лицу на коришћење без сагласности Општине Шамац.
III
За спровођење ове Одлуке задужује се Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику oпштине Шамац“.
Број: 01-022- 276 /2019
Датум, 04.11.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

339.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 9. став 1. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 12/13), сагласно
одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац, доноси
О Д Л У К У
I
ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац даје се на кориштење агрегат марке WILSON P50 X 50 kW, серијски
број 34355 Diesel, власништво Општине Шамац.
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II
Будући корисник агрегата из тачке I ове Одлуке, ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац је дужно да уређај
користи у складу са потребама, те да врши текуће одржавање и држи исти у технички исправном стању.
Корисник не може дати агрегат трећем лицу на коришћење без сагласности власника.
III
За спровођење ове Одлуке задужује се Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику oпштине Шамац“.
Број: 01-022-277/2019
Датум, 04.11.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

340.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 9. став 1. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 12/13), сагласно
одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17), Начелник општине Шамац, доноси
О Д Л У К У
I
ЈKП „Водовод и канализација“ a.д. Шамац даје се на коришћење агрегат 18 kW са разводним
електричним ормаром, серијски број 15765 Diesel, власништво УНДП, дато на коришћење Општини
Шамац.
II
Будући корисник агрегата из тачке I ове Одлуке, ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац је дужно да уређај
користи у складу са потребама, те да врши текуће одржавање и држи исти у технички исправном стању.
Корисник не може дати агрегат трећем лицу на коришћење без сагласности Општине Шамац.
III
За спровођење ове Одлуке задужује се Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику oпштине Шамац“.
Број: 01-022-275/2019
Датум, 04.11.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

341.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16), члана 2. 8. и 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник
Републике Српске број 90/17),члана 21. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац''број 9/17) Начелник општине Шамац, доноси:
НАРЕДБУ
о обавезној јесењој систематској дератизацији
на подручју општине Шамац у 2019. години
Члан 1.
У циљу заштите становништва и јавно-здравственог интереса, од појаве и ширења заразних болести и
фактора здравствених ризика које преносе мишеви и глодари, наређује се вршење опште јесење
систематске дератизације на подручју општине Шамац у 2019. години (у даљем тексту: јесења
систематска дератизација) у периоду од 04.11.2019.- 04.12.2019. године
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Члан 2.
Јесења систематска дератизација спроводи се у оквиру програма мјера здравствене заштите становништва
од заразних болести,у периоду од 04.11.2019.- 04.12.2019.године
Члан 3.
Јесењом систематском дератизацијом обухватити све објекте и јавне површине на подручју општине
Шамац и то :
- Зграда општинске управе и објекти којима газдује општина,
- Објекте приватних предузећа,
- Објекте и радње самосталних привредних субјеката,
- Комплетан стамбени простор и индивидуална домаћинства у селу и граду,
- Јавне зелене површине и обале ријека,
- Канализациону мрежу,
- Депоније смећа.
Члан 4.
Дератизацију ће вршити ЈЗУ Дом здравља Шамац по Уговору о вршењу услуга број:01-122-285/19,
закључен дана 29. 10.2019 године.
Члан 5.
Трошкове дератизације према званичном цјеновнику даваоца услуга сносе:
• Општинска управа -укупне површине од 10.000,00 м2 затвореног простора и 20.000,00м2 отвореног
простора,односно:
- зграда општинске управе,
- зграда средњошколског центра,
- зграда основне школе у Шамцу,
- зграде основних и подручних школа у Горњој Слатини, Обудовцу и Црквини,
- просторије Црвеног крста,
- просторије Цивилне заштите,
- јавне површине,
- депонију смећа,
- обале ријека.
• Предузећа која управљају стамбеним и пословним зградама за објекте којима управљају.
• Грађани, односно корисници осталих објеката за објекте чији су власници, односно корисници.
Члан 6.
Грађани су дужни да се придржавају препорука и упутстава извођача и да пруже помоћ приликом
спровођења јесење систематске дератизације.
Члан 7.
Приликом извођења јесење систематске дератизације, извођач је обавезан предузимати све мјере заштите
здравља извођача, грађана, животне и радне средине, корисних животиња.
Члан 8.
Извођач јесење систематске дератизације је дужан благовремено обавијестити становништво путем
јавног информисања-плакатирањем градских и сеоских центара.
Члан 9.
Надзор над извођењем јесење систематске дератизације, вршиће општински инспектор за храну.
Члан 10.
Примједбе и приговоре на квалитет извршене јесење систематске дератизације у току периода
вршења, доставити надлежној инспекцији која ће вршити надзор над спровођењем исте.
Члан 11.
Против правних и физичких лица , предузетника, која не поступе по Наредби, примијенит ће се мјере у
складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (''Службени гласник Републике Српске''
број 90/17).
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Члан 12.
Ова наредба ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-122-285/19
Датум: 30.10.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

342.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и
члана 7. Одлуке о обезбјеђењу средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/09), Начелник општине Шамац донио је
ПРАВИЛНИК
о измјени правилника о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села
Члан 1.
У Правилнику о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села („Службени
гласник општине Шама“, број: 5/19 ) у члану 7. став 4. мијења се и гласи:
„Захтјев за исплату премије за производњу поврћа, љековитог биља и гљива подноси се
Општини Шамац најкасније до 31. октобра текуће године, а за производњу воћа након завршетка
откупа, а најкасније до 31. маја наредне године“.
Члан 2.
У преосталом дијелу Правилник о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и
села („Службени гласник општине Шамац“, број 5/19) остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-261/19
Датум, 21.10.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

343.
На основу члана 14. Закона о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске, број 1/08 и 13/10),
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), члана 66.
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број: 9/17), Начелник општине Шамац
доноси
ПРАВИЛНИК
о заштити на раду Општинске управе општине Шамац
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређују се: заштита и здравље на раду, на радним мјестима и у радној средини, као и
средствима рада у свим просторијама и радним просторима Општинске управе општине Шамац ( у даљем
тексту Општинска управа ), која служе тој намјени.
Заштита и здравље на раду, као дјелатност од општег интереса,представља обезбјеђење таквих услова
рада којима ће се отклонити или у највећој могућој мјери смањити могућност, настанка повреда на раду,
професионалних обољења и обољења у вези са радом.
Заштита здравља на раду спроводи се на основу Закона о заштити на раду,прописа донесених на
основу закона, овог правилника, техничких прописа и стандарда, упутстава произвођача средстава рада и
опреме која се користи у објектима и радним просторијама, плана мјера заштите здравља на
раду, прописа у области здравствене заштите, хигијене рада, здравственог и пензионог осигурања,
радног права, прописаних и опште признатих стандарда и норми.
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Члан 2.
Заштита и здравље на раду у Општинској управи, саставни је дио редовног процеса рада и заштите
радника, организује се, спроводи и унапређује, упоредо са организовањем и унапређењем процеса рада, уз
примјену савремених техничких, образовних, здравствених, социјалних, правних, економских и других
мјера.
У Општинској управи, обављају се послови од интереса за Општину и пружа читав низ услуга грађанима.
II - ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Члан 3.
За обављање послова заштите и здравља на раду у Општинској управи, актом начелника, одређен је један
радник у Служби за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите (у даљем тексту: „радник за
заштиту и здравље на раду“).
Члан 4.
Радник из претходног члана, непосредно је одговоран Начелнику Службе за друштвене дјелатности и
послове цивилне заштите.
Члан 5.
Општинска управа ће раднику за заштиту и здравље на раду,омогућити независно и самостално
обављање послова и приступ свим потребним подацима у области заштите и здравља на раду. Општинска
управа ће раднику за заштиту и здравље на раду,на захтјев,обезбиједити усавршавање знања у области
заштите и здравља на раду.
Члан 6.
Радник за заштиту и здравље на раду обавља сљедеће послове:
· учествује у припреми Правилника о заштити на раду;
· организује превентивне и периодичне прегледе испитивања средстава за рад и услова радне
средине;
· врши контролу, даје савјете у погледу планирања, избора, коришћења и одржавања средстава за
рад, опасних материја, средстава и опреме за личну заштиту;
· учествује у опремању и уређивању радног мјеста, ради остваривања безбједних и здравих услова
рада;
· предлаже мјере за побољшање услова рада, нарочито на радном мјесту са повећаним ризиком;
· прати и контролише примјену мјера за заштиту и здравље на раду;
· припрема упутства за безбједан рад и контролише њихову примјену;
· прати стање у вези повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом, утврђује
њихове узроке и припрема извјештаје са приједлозима мјера за њихово отклањање;
· сарађује и координира рад са службом медицине рада о свим питањима у области заштите
здравља на раду;
· покреће иницијативу за забрану рада на радном мјесту или употребу средстава за рад и опреме у
случају када утврди непосредну опасност по живот или здравље радника;
· писмено обавјештава непосредног руководиоца о потреби забране рада на радном мјесту када
утврди непосредну опасност по живот или здравље радника;
· води евиденцију у области заштите и здравља на раду;
· разматра иницијативе запослених и предузима мјере у складу са законом;
· сарађује са инспекцијом рада при вршењу надзора, пружању потребних информација и
обавјештења, достављању извјештаја, врши пријављивање смртних, колективних, тешких повреда
и опасних појава.
Члан 7.
За обављање појединих послова заштите и здравља запослених, Општинска управа ангажоваће службу
медицине рада.
Послови које ће за потребе Општинске управе обављати служба медицине рада су:
· учешће у идентификацији и процјени ризика на радном мјесту и у радној средини;
· упознаје запослене са ризицима по здравље који су повезани са њиховим радом;
· утврђује и испитује узроке настанка професионалних обољења и болести у вези са радом;
· оцјењује и утврђује посебне здравствене способности које морају да испуњавају запослени за
обављање одређених послова на радним мјестима са повећаним ризиком или за руковање
одређеном опремом за рад;
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· врши претходне и периодичне љекарске прегледе радника на радним мјестима са повећаним
ризиком и о томе израђује извјештаје;
· даје савјете при избору другог одговарајућег посла, према здравственој способности радника;
· даје савјете у избору и тестирању нових средстава за рад, опасних материја, средстава и опреме за
личну заштиту на раду, са здравственог аспекта;
· непосредно сарађује са радником за заштиту и здравље на раду.
Извјештаји о љекарским прегледима запослених су повјерљиве природе, под надзором су службе
медицине рада, могу се достављати другим лицима само уз писмену сагласност запосленог на кога се
односе и не могу се користити у сврху дискриминације.
Члан 8.
Претходне и периодичне љекарске прегледе запослених може да врши служба медицине рада, која
има прописану опрему, просторије и стручни кадар.
Служби медицине рада, коју Општинска управа ангажује, обезбједиће се услови за самостално обављање
послова из области заштите и здравља на раду.
III - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 9.
Право на заштиту и здравље на раду у Општинској управи имају:
. запослени који су у радном односу на неодређено и одређено вријеме;
· приправници;
· лица која су на стручном оспособљавању (волонтери );
· ученици и студенти који су на практичној обуци и
· сва друга лица, која се по било ком основу рада, налазе у просторијама и радним просторима
Општинске управе.
Члан 10.
Права и обавезе запослених из заштите и здравља на раду су:
· да се прије почетка рада у Општинској управи, запослени упозна са мјерама заштите и
здравља на раду, на радном мјесту на које је распоређен и да се оспособљава за њихово
провођење;
· да непосредном руководиоцу даје приједлоге, примједбе и обавјештења о питањима везаним за
заштиту и здравље на раду;
· да захтијева од непосредног руководиоца и радника за заштиту и здравље на раду (ако то
технолошки процес рада захтијева), додатна упутства и упознавања за рад на безбједан начин;
· да обави прописани љекарски преглед на који га упућује Општинска управа;
· да ради на радном мјесту ако је, на основу извјештаја службе медицине рада, утврђено да је
здравствено способан за рад на том радном мјесту;
· да примјењује прописане мјере за безбједан рад и да намјенски користи средства за рад;
· да користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује,
да не би угрозио своје здравље, као и здравље других запослених;
· да прије почетка рада прегледа своје радно мјесто, да у случају уочених недостатака, одмах
обавијести свог непосредног руководиоца и радника за заштиту и здравље на раду;
· да о свакој појави која би на радном мјесту могла угрозити његову заштиту и здравље на раду или
заштиту и здравље других запослених, одмах обавијести свог непосредног руководиоца и радника
за заштиту и здравље на раду;
· да пријави раднику за заштиту и здравље на раду сваку повреду на раду, као и професионално
обољење или обољење у вези са радом;
· да прије напуштања радног мјеста, остави радно мјесто и средства рада у стању које не угрожава
друге запослене;
· да сарађује са својим непосредним руководиоцем, радником за заштиту и здравље на раду у циљу
спровођења прописаних мјера заштите и здравља на раду;
· да, ако му пријети непосредна опасност по живот или здравље, предузме мјере у складу са својим
знањем и техничким средствима, која су му на располагању на отклањању непосредне опасности;
· уколико није у стању да отклони непосредну опасност,радник ће напустити радно мјесто,односно
радну средину и о томе обавијестити непосредног руководиоца и радника за заштиту и здравље
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на раду.
Члан 11.
Запослени има право да одбије да ради:
· ако му пријети непосредна опасност по живот и здравље, због тога што нису спроведене
прописане мјере за заштиту и здравље на раду, на његовом радном мјесту, све док се те мјере не
обезбиједе;
· ако му Општинска управа не обезбједи прописани љекарски преглед или ако се на љекарском
прегледу утврди, да не испуњава прописане здравствене услове за рад на том радном мјесту;
· ако у току оспособљавања за безбједан и здрав рад, није упознат са свим врстама ризика (и са
мјерама за њихово отклањање) на свом радном мјесту;
· дуже од пуног радног времена или да ради ноћу, ако би такав рад (према оцјени службе медицине
рада) могао да погорша његово здравствено стање;
· на средству за рад на којем нису примијењене прописане мјере за заштиту и здравље на раду.
Члан 12.
У случајевима из претходног члана овог правилника, запослени ће се писмено обратити захтјевом
свом непосредном руководиоцу и раднику за заштиту и здравље на раду, за предузимање мјера, које би по
његовом мишљењу требало спровести.
Ако непосредни руководилац или радник за заштиту и здравље на раду, не поступе по захтјеву из
претходног става овог члана, у року од осам дана од дана пријема захтјева, запослени има право да
поднесе захтјев инспекцији рада.
У случајевима када запослени одбије да ради, а Општинска управа сматра да захтјев радника из става
1.овог члана није оправдан, радник за заштиту и здравље на раду ће одмах обавијестити инспекцију рада.
Члан 13.
За повреде радних обавеза, из члана 10. овог Правилника, запослени је одговаран сходно одредбама
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности службеника јединице локалне самоуправе.
IV-ПРАВА,ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ,НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА,
ШЕФОВА СЛУЖБИ И ОДСЈЕКА
Члан 14.
Начелник Општине, у складу са Законом о заштити на раду, врши сљедеће послове из заштите и
здравља на раду:
· доноси Правилник о заштити на раду;
· писменим актом одређује радника за обављање послова заштите и здравља на раду;
· обезбјеђује потребна финансијска средства за спровођење и унапређивање заштите и здравља на
раду;
· разматра и усваја Извјештаје из области заштите и здравља на раду, које подноси радник за
заштиту и здравље на раду;
разматра и анализира, сваки смртни случај, колективну несрећу и теже повреде на раду,
предузима мјере и покреће поступак за утврђивање одговорности;
· доноси Наредбу о заустављању сваке врсте рада, која представља непосредну опасност за живот и
здравље запослених.
Члан 15.
Начелник службе за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите, а уз претходне консултације са
радником за заштиту и здравље на раду, обавља сљедеће послове:
· организује извршење послова заштите и здравља на раду;
· обезбјеђује превентивне мјере у процесу рада, ради заштите живота и здравља запослених;
· обезбјеђује у радним просторијама, канцеларијама и радним просторима, услове рада, који
одговарају законским прописима и стандардима;
· извршава и организује, извршење мјера инспекције заштите на раду и радника за заштиту и
здравље на раду;
· одлучује о ангажовању овлашћених организација са лиценцом, ради спровођења превентивних и
периодичних прегледа и испитивања;
· упућује приједлог Начелнику за заустављање сваке врсте рада на оруђу и опреми за рад, радној
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средини и средствима личне заштите, уколико она представљају непосредну опасност за живот и
здравље радника;
· упозорава друга лица, која се по било ком основу налазе у објекту Општинске управе, на опасна
мјеста и штетности, на мјере заштите, уколико таквих мјеста и штетности има.
Члан 16.
Начелници одјељења, шефови служби и одсјека, сваки у својој организационој јединици, одговорни су и
задужени за примјену мјера заштите и здравља на раду, а нарочито за:
· правилну и намјенску употребу средстава и опреме за рад и средстава за личну заштиту у својој
организационој јединици;
· провођење Наредбе о стављању ван употребе средстава и опреме за рад, радних просторија и
средстава за личну заштиту, ако иста представљају опасност за живот или здравље запослених;
· упознавање запослених у организационој јединици, са опасностима и штетностима присутним на
њиховим радним мјестима, о провођењу одговарајућих мјера за заштиту и здравље на раду, уз
стручну помоћ радника за заштиту и здравље на раду;
· предузимање мјера у случају да их запослени, или лице задужено за заштиту и здравље на раду,
обавијести о уоченом недостатку на средству рада и у радној средини;
· предлаже премјештање запослених на друго радно мјесто, ако се, у поступку периодичног
љекарског прегледа, утврди да исти не испуњавају посебне здравствене услове за обављање
послова на радном мјесту;
·предлаже распоређивање на друге одговарајуће послове, инвалида рада, професионално обољелих,
старијих запослених са умањеном радном способношћу и жена за вријеме трудноће, ако раде на
средствима рада и у радној средини која угрожава њихово здравље;
· покретање поступка код Начелника Општине за одговорност запосленог, ако овај не извршава
или на други начин не проводи обавезе из заштите и здравља на раду;
· предузимање мјера у сарадњи са радником за заштиту и здравље на раду, у случајевима када их
запослени обавијести о уоченим недостацима на радном мјесту и у радној средини;
· омогућавање инспекцијског надзора у објекту или радној просторији у којој руководе процесом
рада.
V - ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 17.
Оспособљавање запослених за безбједан и здрав рад, врши се:
· приликом заснивања радног односа;
· приликом премјештаја на друге послове;
· приликом увођења нове технологије или нових средстава рада;
· приликом промјене процеса рада који проузрокује промјену мјера за безбједан и здрав рад;
· у току оспособљавања, за безбједан и здрав рад, запослени се упознаје са свим врстама ризика на
свом радном мјесту и о конкретним мјерама за заштиту и здравље на раду.
Члан 18.
Оспособљавање запослених, за безбједан и здрав рад, проводи се у току радног времена, на радном мјесту
запосленог, о трошку Општинске управе. Оспособљавање запослених, за безбједан и здрав рад, обавља се
теоријски и практично.
Члан 19.
У случају да у радним просторијама Општинске управе (на основу уговора, споразума или по неком
другом основу), рад обављају радници другог послодавца, радник за заштиту и здравље на раду из члана
3. овог правилника, оспособиће те раднике за безбједан и здрав рад. Радник за заштиту и здравље на раду
и непосредни руководиоц из члана 4. овог правилника, упозориће свако лице, које се по било ком основу
налази у просторијама и радним просторима Општинске управе на опасна мјеста или штетности по
здравље, на мјере заштите које то лице мора примијенити, ако таквих опасности или штетности има.
Члан 20.
Додатно оспособљавање, за безбједан и здрав рад, врши се у случају увођења нове технологије, путем
обавјештења, упутстава или инструкција у писаној форми.
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Радник за заштиту и здравље на раду ће писмено обавијестити: радницу за вријеме трудноће, радника
млађег од 18 година и радника са смањеном радном способношћу, о резултатима процјене ризика на
њиховим радним мјестима и о мјерама заштите којима се ти ризици отклањају.
Радник за заштиту и здравље на раду ће видно обиљежити, истакнути ознаке и обавјештења, за заштиту и
здравље на раду,правце кретања и дозвољена мјеста задржавања у објекту Општинске управе.
VI - ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊА
Члан 21.
Радник за заштиту и здравље на раду води и чува евиденције о:
· запосленима, оспособљеним за безбједан и здрав рад;
· радним мјестима са повећаним ризиком, запосленима распоређеним на та радна мјеста и о
љекарским прегледима тих запослених;
· повредама на раду, професионалним обољењима и о болестима у вези са радом;
· извршеним прегледима, испитивањима средстава рада, средстава и опреме за личну заштиту на
раду и услова радне средине;
· опасним материјама које се користе у току рада;
· пријавама инспекцији рада и надлежним органима за унутрашње послове.
Евиденције из става 1. овог члана, воде се на прописаним обрасцима.
Члан 22.
Радник за заштиту и здравље на раду дужан је одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и
писмено, пријавити надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове, сваку смртну,
колективну или тешку повреду на раду,као и опасну појаву која би могла угрозити заштиту и здравље
запослених.
Радник за заштиту и здравље на раду ће, најкасније у року од три радна дана од дана сазнања, пријавити
надлежној инспекцији рада, професионално обољење, односно обољење у вези са радом запосленог.
Члан 23.
Радник за заштиту и здравље на раду ће на захтјев инспекције рада, доставити Извјештај о стању заштите
и здравља на раду, као и о спроведеним мјерама.
Радник за заштиту и здравље на раду ће Министарству рада и борачко инвалидске заштите, доставити
податке о повредама на раду,професионалним обољењима,обољењима у вези са радом и о инвалидима
рада.
VII - ПОСЕБНА ЗАШТИТА ЖЕНА, РАДНИКА МЛАЂИХ ОД 18 ГОДИНА И ЗАПОСЛЕНИХ СА
УМАЊЕНОМ РАДНОМ СПОСОБНОШЋУ
Члан 24.
Жени за вријеме трудноће, ради заштите од ризика који би могли угрозити остваривање материнства, не
може се наредити прековремени рад и рад ноћу.
На основу мишљења службе медицине рада, жена за вријеме трудноће распоређује се на друге послове
који не угрожавају остваривање материнства, а који одговарају њеној стручној спреми и радним
способностима.
Члан 25.
Радник млађи од 18 година, ради очувања несметаног психофизичког развоја, не може се распоредити на
радно мјесто са повећаним ризиком, на прековремени рад, нити рад ноћу.
Радници из претходног става овог члана, писмено ће бити обавијештени о резултатима процјене ризика на
њиховим радним мјестима и о мјерама заштите којима се ти ризици отклањају.
Члан 26.
Ради заштите инвалида, професионално обољелих лица, очувања радне способности старијих запослених
у границама примјереним њиховој животној доби, од даљег оштећења здравља и умањења њихове радне
способности, Општинске управа ће прилагодити радни процес, радну средину и средства за рад,
тјелесним и психичким могућностима тих запослених.
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Запослени из претходног става овог члана имају право да се распореде на друге одговарајуће послове,
који одговарају њиховој преосталој радној способности и стручној спреми, као и право на
преквалификацију и доквалификацију.
VIII – ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОРГАНИМА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА
Члан 27.
Општинска управа је дужна инспектору рада у току вршења инспекцијског надзора, омогућити улазак у
објекте и просторије у свако доба када има запослених на раду.
Општинска управа ће одредити најмање једног радника који ће инспектору рада, пружати потребне
информације и обавјештења, давати податке, акте и документацију.
Општинска управа ће у року који одреди инспектор рада, предузети наложене мјере и отклонити
недостатке или неправилности.
Општинска управа ће у року од три дана, од истека рока за отклањање утврђеног недостатка или
неправилности,писмено обавијестити инспектора рада о извршењу наложене мјере.
Члан 28.
Општинска управа ће најмање осам дана прије почетка рада, обавијестити надлежну инспекцију рада, о
почетку рада сваке одвојене организационе јединице и о свакој промјени процеса рада, уколико се тим
промјенама мијењају услови рада.
IX - ЗАБРАНА ПУШЕЊА
Члан 29.
У свим радним просторијама Општинске управа, пушење је забрањено.
За провођење одредбе из претходног става овог члана, одговоран је непосредни руководилац. Пушење у
објектима дозвољено је само у просторијама и на мјестима која су одрeђена и опремљена за ту намјену и
прописно обиљежена.
Радник за заштиту и здравље на раду у сарадњи са непосредним руководиоцима запослених, на видним
мјестима, обезбиједиће постављање упозорења о забрани пушења.
X - ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД И УСЛОВА РАДНЕ СРЕДИНЕ
Члан 30.
За превентивне и периодичне прегледе, испитивања средстава за рад, услова радне средине, Општинска
управа ће ангажовати овлаштени правни субјект са лиценцом у складу са законом.
О извршеном прегледу и испитивању, ангажовани правни субјект издаје стручни налаз, са утврђеним
стањем и вриједностима измјерених величина, посебно исказаним утврђеним недостацима и
неправилностима,са закључком да ли је средство за рад и радна средина безбједна.
Члан 31.
Превентивним и периодичним прегледима и испитивањима средстава за рад, провјерава се и утврђује: да
ли су на средствима за рад, која се користе у процесу рада, примјењене мјере заштите и здравља на раду,
утврђене прописима у области заштите и здравља на раду, техничким прописима, стандардима и
упутствима произвођача.
(1)Средства и опрема за рад:
Ватродојавни систем
-преглед и испитивање централе, јављача пожара, резервног напајања и сигнализације по упутству
произвођача;
Електро и громобранске инсталације:
-преглед и испитивање једном у 3 године;
Средства и опрема за рад
-преглед, испитивање и употребна дозвола једном у 3 године.
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(2) Радна средина
Превентивним и периодичним испитивањима, услова радне средине, провјерава се и утврђује: да ли су на
радном мјесту у радној средини, примијењене мјере заштите и заштите здравља на раду, и то:
микроклима, физичко-хемијске штетности, физичке штетности, освјетљеност и биолошке штетности.
Испитивања из претходног става овог члана врше се у свим објектима Административне службе Општине
у љетном и зимском периоду, сваке три године.
XI - ЉЕКAРСКИ ПРЕГЛЕДИ
Члан 32.
Радник не може засновати радни однос прије него што докаже да, поред стручних и других услова, има и
одговарајуће здравствене и психофизичке способности, за обављање послова због којих заснива радни
однос.
Здрaвствену и психофизичку способност за обављање одрeђених послова, радник доказује одговарајућим
љекарским увјерењем, издатим од одговарајуће надлежне здравствене организације, које не може бити
старије од 6 мјесеци.
Члан 33.
Здравствени прегледи обављају се прије ступања на посао и касније у току рада, a зависно од категорије
одређени су обими и рокови прегледа.
Редовни:
- запослени на радним мјестима са нормалним условима рада (једном у три године);
- запослени, распоређени на радна мјеста са повећаним ризиком (једном годишње);
Ванредни:
- након појаве чешћих обољења код одређених категорија радника.
XII - СЛУЖБЕНЕ И РАДНЕ УНИФОРМЕ И СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ
Члан 34.
Запослени Општинске управе општине Шамац, дужни су приликом обављања послова да носе униформу,
која је прописана овим правилником.
За припаднике Комуналне полиције, врста, састав, боја, крој и вријеме трајања униформе, наведене у
табели, прописана је Правилником о униформи припадника Комуналне полиције.
Члан 35.
Вријеме ношења зимске униформе, по правилу је од 16. октобра до 30. априла, а љетне униформе од 01.
маја до 15. октобра.
Другачије вријеме ношења може одредити Начелник у зависности од климатских услова.
Рок трајања униформи, рачуна се од дана кад их радник прими на употребу.
Члан 36.
Није дозвољено комбиновано ношење дијелова зимске и љетне униформе или дијелова униформи и
цивилног одијела.
Такође, није дозвољена промјена боје и кроја појединих дијелова униформе.
Члан 37.
Средства и опрема за личну заштиту на раду обезбјеђују се запосленима, који су за вријеме рада
изложени одређеним врстама опасности и штетности.
Радна мјеста на којима су запослени обавезни користити средства и опрему за личну заштиту, рокови
трајања, врсте и количине средстава, наведена су у наредној табели.
ТАБЕЛА: 1. РАДНЕ И СЛУЖБЕНЕ УНИФОРМЕ И ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА
ЗАПОСЛЕНИХ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
РЕД.
БРОЈ
1.

НАЗИВ РАДНОГ
МЈЕСТА
Возач

НАЗИВ
Одијело зимско

КОЛИЧИНА
/ком, комп. Пар/
1

РОК ТРАЈАЊА
/год/
2
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Панталоне зимске
Одијело љетно
Панталоне љетне
Јакна (кратка и дуга)
Кошуље дугих рукава
Кошуља кратких рукава
Џемпер
Ципеле
Каиш за панталоне
Радни мантил
Рукавице радне
Портир
Одијело зимско
Панталоне зимске
Одијело љетно
Панталоне љетне
Јакна (кратка и дуга)
Кошуље дугих рукава
Кошуља кратких рукава
Кравата
Каиш за панталоне
Ципеле љетне
Ципеле зимске
Радни мантил
Економ-Домар
Одијело радно
Јакна зимска-радна
Радни мантил
Ципеле љетне-радне
Ципеле зимске-радне
Рукавице радне
Наочале брусачке
Достављач
Одијело зимско
Панталоне зимске
Одијело љетно
Панталоне љетне
Јакна (кратка и дуга)
Кошуља дугих рукава
Кошуља кратких рукава
Џемпер
Кишни мантил
Кравата
Ципеле љетне
Ципеле зимске
Каиш за панталоне
Торба за доставу
Кафе куварица
Радни мантил
Боросане
Рукавице гумене
Спремачица
Радни мантил
Боросане
Рукавице гумене
Радник
Цивилне Комбинезон зимски
заштите
Комбинезон љетни
Јакна зимска (дуга)
Ципеле заштитне

1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1

2
2
2
3
2
2
2
2
4
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
4
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
4
3
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
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Гумене чизме
Кишни мантил-перелина
8.
Инспектор
Одијело зимско
Панталоне
зимске
за
мушкарце
Сукња зимска
Одијело љетно
Панталоне
љетне
за
мушкарце
Сукња љетна
Јакна зимска (дуга)
Јакна љетна (кратка)
Кошуља дугих рукава
Кошуља кратких рукава
Џемпер
Кишни мантил
Кравата
Ципеле зимске
Ципеле љетне
Каиш за панталоне
Службена торба
9.
Радник комуналне Виндјакна зимска (кратка
полиције
и дуга)
Виндјакна љетна (кратка)
Панталоне
зимске
за
мушкарце
Панталоне
љетне
за
мушкарце
Панталоне зимске за жене
Панталоне љетне за жене
Сукња зимска
Сукња љетна
Шапка
Кошуља дугих рукава
Кошуља кратких рукава
Џемпер
Кишни мантил-пелерина
Кравата
Кожне рукавице
Шал
Каиш за панталоне
Зимске чизме
Плитке ципеле
Зимске
чарапе
за
мушкарце
Зимске чарапе за жене
Љетне чарапе за мушкарце
Љетне чарапе за жене
РАДНИЦИ ПИСАРНИЦЕ
10.
Архивар
Радни мантил
Рукавице радне
Кошуља љетна
Кошуља зимска
Хлаче љетне

1
1
1
1

2
3
2
2

1
1
1

2
2
2

1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
1
1

2
3
3
2
2
2
3
2
2
2
4
3
2

1
2

2
2

2

2

1
1
1
1
2
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
2

2
2
2
2
2
1
1
2
3
2
3
2
4
2
1
1

3
2
3

1
1
1

1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
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11.

Админ.-технички
радник за послове
Савјета
мјесних
Заједница

12.

Стр.сарадник
за
послове
картотеке,завођ. и
развођење предмета

13.

Виш.струч.
сарадник
за
пружање услуга и
инфор.

14.

Матичар (м)

15.

Матичар (ж)

Сукње љетне
Хлаче зимске
Сукње зимске
Сако
Марама
Кошуља љетна
Кошуља зимска
Хлаче љетне
Сукње љетне
Хлаче зимске
Сукње зимске
Сако
Марама
Кошуља љетна
Кошуља зимска
Хлаче љетне
Сукње љетне
Хлаче зимске
Сукње зимске
Сако
Марама
Кошуља љетна
Кошуља зимска
Хлаче љетне
Хлаче зимске
Кравата
Сако
Кошуља љетна
Кошуља зимска
Хлаче љетне
Хлаче зимске
Кравата
Сако
Кошуља љетна
Кошуља зимска
Хлаче љетне
Сукње љетне
Хлаче зимске
Сукње зимске
Сако
Марама

2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Члан 38.
Набавку и задужење запослених униформама, личним заштитним средствима и опремом, врши Економ и
одређени радник у Служби за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите.
Униформе и средства за личну заштиту, не смију се користити послије радног времена у приватне сврхе и
на начин који није у складу са њиховом намјеном. Запослени који је задужен средством и опремом за
личну заштиту, дужан их је редовно чистити и одржавати.
Члан 39.
Замјена појединих дијелова униформе врши се по истеку рока трајања прописаног овим правилником.
Прије истека рока, замјена се може вршити само у случајевима оштећења или потпуног уништења, које се
није могло избјећи приликом обављања послова и радних задатака.
Престанком рада, запослени је дужан вратити униформу којој није истекао рок трајања.

22

Страна 23 – Сриједа 6. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 14
XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Са даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о заштити на раду у
Општинској управи Шамац број: 01-022-64/11 од 15.03.2011. године (Службени гласник Општине Шамац,
број: 6/11).
Члан 41.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-022-262/19
Дана, 29.10.2019.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

344.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19) члана 66. и 88. став 3. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
сагласно одредбама члана 2. и 4. Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/17) Начелник Општине Шамац, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У члану 25. Саставни дио Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац Прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима
Општинске управе општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 15/17, 16/17, 21/17, 4/18,
17/18 и 11/19) мијења се:
−

У Кабинету начелника општине радно мјесто под редним бројем 3. СС за административно
техничке послове (технички секретар) досадашњи коефицијент „6,50“ мијења се у „7,00“

−

У Стручној служби начелника општине радно мјесто под редним бројем 5. СС за административотехничке послове досадашњи коефицијент за „7,00“ мијења се у „6,50“.

Члан 2.
У преосталом дијелу прилог 1 - Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним
мјестима Општинске управе општине Шамац Правилника о платама и накнадама запослених у
општинској управи Општине Шамац остаје непромијењен.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се на обрачун плате почев од плате за
мјесец децембар 2019. године и биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац”.
Број: 01-022- 259/2019
Датум, 22.10.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

345.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 125. 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 општине Шамац“, број 9/17), Начелник Oпштине Шамац, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању дисциплинске комисије

23

Страна 24 – Сриједа 6. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 14
I
У тачки I Рјешења о именовању дисциплинске комисије број: 01-111-74/19 од 24.07.20019. године,
мјењају се замјеник предсједника тако да умјесто ријечи „Блаженка Максимовић“ стоји „Срђан
Смиљанић“ и замјеник члана тако да умјесто ријечи „Срђан Смиљанић“ стоји „Душанка Илић“.
II
У преосталом дијелу Рјешењe о именовању дисциплинске комисије број: 01-111-74/19 од 24.07.20019.
године остаје непромијењено.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-100/19
Датум: 29.10.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. eкон.

346.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 13 Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника
у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна
лица у 2019. години („Службени гласник Општине Шамац“, број 4/19), сагласно одредбама члана 66. и 88.
став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), Начелник Општине
Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција за запошљавање нових
радника у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке
машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за
предузетнике и правна лица у 2019. години
I
Именује се Комисија за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна
лица у 2019. години, у саставу:
1. Даринко Јефремовић – предсједник Комисије,
2. Наташа Вуковић – члан Комисије,
3. Велибор Ђокић – члан Комисије.
II
Задатак Комисија из тачке I овог Рјешења је да изврши анализу поднесених захтјева за додјелу
субвенција, те за оне који испуњавају услове, утврђене Правилником, унутар сваког појединачног
подстицаја, достави Начелнику општине приједлог за додјелу субвенције.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-111- 102/2019
Датум, 04.11.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

347.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3.Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и члана 5. став 2. Одлуке о јавним
расправама („Службени гласник општине Шамац“, број 12/09) , а у складу са Закључком СО-е Шамац
број 07-022-267/19 од 31.10.2019. године, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса буџета
општине Шамац за 2019. годину
I
Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за 2019. годину одржаће се у периоду
од 01.11.2019. до 07.11.2019. године.
II
Јавна расправа из тачке 1. овог Закључка одржаће се и у форми електронске јавне расправе у којој
ће заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје
примједбе, приједлоге и сугестије.
III
Нацрт ребаланса буџета општине Шамац за 2019. годину биће објављен на званичној интернет
страници општине Шамац (www.opstinasamac.org) и огласној табли у згради Општинске управе Шамац.
IV
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије и Стручна служба начелника
Општине , који су јавну расправу дужни спровести у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени
гласник општине Шамац“, број 12/09).
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-274/2019
Датум, 01.11.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О.
348.
На основу члана 131. и 132. Закона о привредним друштвима (‘’Службени гласник РС’’ број 127/08,
58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), члана 5. Закона о јавним предузећима (’’Службени гласник РС’’ број
75/04 и 78/11), члана 12 Статута ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац (’’Службени гласник Општине
Шамац’’ број 4/14 и 10/17) и члана 22. и 146. Закона о стварним правима (‘’Службени гласник РС’’, број
124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15) Скупштина Општине Шамац која је у функцији Скупштине
ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац, на својој првој ванредној сједници, одржаној дана 06.11.2019. године,
доноси
ОДЛУКА
о заснивању заложног права – хипотеке на непокретности у власништву друштва
I
Скупштина Општине Шамац која је у функцији Скупштине ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац, ради
обезбјеђења плаћања дуга ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац ( у даљем тексту: Заложни дужник ) по
основу неизмирених обавеза за ПДВ у износу од 112.548,96 КМ, који увећан за накнадни терет принуде и
камату на одгоду плаћања у складу са Законом о поступку индиректног опорезивања и у складу са
Правилником о провођењу Закона о поступку принудне наплате индиректних пореза, износи 150.289,56
КМ, сагласна је са заснивањем заложног права као хипотеке у корист Управа за индиректно- неизравно
опорезивање, Сектор за пословне услуге Бања Лука ( у даљем тексту: Заложни повјерилац ), на
непокретностима које су у власништву друштва 1/1:
-

-

непокретност уписана у ЗК уложак број: 2006, к.о. СП Шамац, РУГИП , ПЈ Шамац, у којем је у
‘’А’’ пописном листу уписана к.ч. број 89/15, Савуља: кућа и зграда, површине 507 м2, и
двориште површине 1000 м2, укупне површине 1507 м2, на којој је у ‘’Б’’ власничком листу
уписано ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац, са правом својине са 1/1 дијела
предметна непокретност уписана је у Посједовни лист- извод број: 1661/11, к.о. Шамац, РУГИП
Бања Лука, ПЈ Шамац, означена као к.ч. број 1162/16, згр. 1 САВУЉА; кућа и зграда, површине
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507 м2, САВУЉА, Двориште, површине 1000 м2, укупне површине 1507 м2, на којој је
ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац, уписано са правом посједа 1/1 дијела
II
Предметна непокретност из тачке I ове Одлуке процијењена је на износ од 1.132.667,02 КМ, према
Извјештају/ Елаборату о процјени ( тржишне ) вриједности непокретности, израђена од стране Доц. др.
Горан Пејчић, мастер инжињер грађевинарства, вјештака архитектонско- грађевинске струке из Шамца.
III
На основу ове Одлуке, Скупштина Општине Шамац која је у функцији Скупштине ЈП’’Слободна зона’’
д.о.о. Шамац, овлашћује вршиоца дужности директора ЈП’’Слободна зона’’ д.о.о. Шамац, за потписивање
нотарски обрађеног Уговора о заснивању заложног права ( хипотеке ) на непокретности у власништву
друштва.
IV
На основу нотарски обрађеног Уговора о заснивању заложног права ( хипотеке ) на непокретности у
власништву друштва, Заложни дужник се изричито подвргава непосредном принудном извршењу без
одлагања на непокретности описаној у тачки I ове Одлуке, и забрањује се Заложном дужнику даљње
отуђење и оптерећење непокретности без писмене сагласности Заложног повјериоца.
V
Заложни повјерилац је овлаштен да, након потписивања Уговора о заснивању заложног права ( хипотеке )
на непокретности у власништву друштва, Републичкој управи за геодетске и имовинско- правне послове
Бања Лука, Подручна јединица Шамац, поднесе захтјев за упис хипотеке на непокретности ближе
означеној у тачки I ове Одлуке, са клаузулом о подвргавању Заложног дужника непосредном принудном
извршењу без одлагања ( клаузула извршности ) и са забиљежбом забране отуђења и оптерећења
непокретности без писмене сагласности Заложног повјериоца.
VI
Заложни дужник ће након исплате цјелокупног износа потраживања из тачке I ове Одлуке, у року од 7
дана, поднијети писмени захтјев Заложном повјериоцу за издавање дозволе за брисање уписане хипотеке.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 1747-11/19
Датум: 06.11.2019. године

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. екон.
С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

325. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Oпштине Шамац
(локалитет код Дрина осигурање)
326. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду
између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
327. Закључак у вези са одржаном Јавном расправом о нацрту Плана парцелације за аутопут и
гасовод дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача
328. Закључак у вези пресуде Вишег привредног суда у Бањалуци донесеној по жалби Општине
Шамац у спору са Н.Б.С. Гроуп д.о.о. Шамац
329. Закључак о прихватању Нацрта ребаланса буџета Општине Шамац за 2019. годину
330. Закључак о усвајању Извјештаја o раду ЈПУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за радну
2018/2019. годину
331. Закључак о давању сагласности на годишњи Програм рада ЈПУ „Радост“ Шамац за радну
2019/2020. годину
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332. Закључак о давању сагласности на Програм рада за 2020. годину ЈУ ''Народна библиотека''
Шамац
333. Закључак о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и средњег
образовања и успјеху ученика на крају школске 2018/2019. године
334. Закључак о прихватању Информације о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју
335. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXXIII редовне сједнице Скупштине општине
Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
336. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Извођење радова
ровокопачем“
337. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Набавка канцеларијског
материјала за потребе Општинске управе Шамац“
338. Одлука
339. Одлука
440. Одлука
341. Наредба о обавезној јесењој систематској дератизацији на подручју општине Шамац у 2019.
години
342. Правилник о измјени правилника о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села
343. Правилник о заштити на раду Општинске управе општине Шамац
344. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској
управи општине Шамац
345. Рјешење о измјени рјешења о именовању дисциплинске комисије
346. Рјешење о именовању Комисије за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција за
запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима,
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години
347. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за
2019. годину
АКТИ ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О.
348. Одлука о заснивању заложног права – хипотеке на непокретности у власништву друштва
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