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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
306.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и
36/19), члана 3. став 2 Закона о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број 42/05 и 52/12), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 9/17), Начелник општине доноси
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и процедурама одабира
корисника помоћи у оквиру пројеката одрживог повратка, реконструкције
стамбених јединица и адекватне новчане помоћи
расељеним лицима, избјеглицама и повратницима
Члан 1.
У Правилнику о начину и процедурама одабира корисника помоћи у оквиру пројеката одрживог
повратка, реконструкције стамбених јединица и адекватне новчане помоћи расељеним лицима,
избјеглицама и повратницима (Службени гласник општине Шамац бр. 11/19), члан 1 мјења се и гласи:
„Овом одлуком утврђују се критеријуми и процедуре за одабир корисника помоћи у оквиру пројеката
одрживог повратка, реконструкције стамбених јединица, адекватне новчане помоћи и обнове
инфраструктуре у повратничким мјесним заједницама на подручју општине Шамац, као и начин рада
Комисије за одабир корисника, објављивање резултата, извјештавање и објављивање.“
Члан 2.
У члану 2 додаје се нови став 2 који гласи:
„На јавни позив обнове инфраструктуре у повратничким мјесним заједницама на подручју општине
Шамац могу се јавити удружења чије чланство чине расељена лица, избјеглице и повратници.“.
Досадашњи став 2 постаје став 3.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-254/20
Датум, 15.09.2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

307.
На основу члана 45. и 46. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за
територију Републике Српске број 04/1-012-2-792/20 („Службени гласник Републике Српске“, број 25/20),
Општински штаб за ванредне ситуације доноси
ЗАКЉУЧАК
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на
територији општине Шамац
1. Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV2“ и „COVID-19“ на подручју општине Шамац.
2. У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. ове наредбе за спречавање и сузбијање заразних болести
те заштите и спасавања становништва:
а) ограничава се рад од 06:00 до 24:00 часова:
- свих угоститељских објеката за исхрану и пиће,
б) ограничава се рад од 07:00 до 15:00 часова:
− тржницама на велико, тржницама на мало (робна пијаца, зелена пијаца и сточна пијаца),
в) субјектима трговинских дјелатности се рад недјељом ограничава од 7:00 до 14:00 часова, а
другим данима у складу са својим уобичајеним радним временом,
г) угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења
пружати услуге смјештаја, као и услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са
временским ограничењем из тачке 2 подтачка а),
д) бензинске пумпе и плинске пумпне станице, здравствене установе, шпедиције и други пословни
субјекти на подручју општине Шамац могу радити у складу са својим уобичајеним радним
временом.
3. Сви субјекти из тачке 2. овог закључка су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
4. Обавезују се пружаоци услуга да у свом пословању обезбиједе поштовање препорука надлежних
институција.
5. Задужује се Одјељење за привреду и инспекцијске послове, заједно са Комуналном полицијом да у
провођењу овог закључка обезбиједи поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
6. О извршавању задатака из овог закључка Одјељење за привреду и инспекцијске послове и Комунална
полиција свакодневно ће извјештавати Команданта Општинског штаба за ванредне ситуације.
7. Ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01810-14-147/2020 од 01.09.2020. године.
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8. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“, а примјењиваће се до 28.09.2020. године.
Број: 01-810-14-148/2020
Датум: 15.09.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
306. Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и процедурама одабира
корисника помоћи у оквиру пројеката одрживог повратка, реконструкције стамбених
јединица и адекватне новчане помоћи расељеним лицима, избјеглицама и
повратницима

АКТИ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
307. Закључак о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији општине Шамац
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Секретар Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229,
611-237; централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац"
излази по потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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