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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
122
На основу члана 5.став 2.Закона о буџетском систему Републике Српске("Службени гласник
Републике Српске",број 54/08,126/08 и 92/09) и члана 35.и 60.Статута Општине Шамац ("Службени
гласник Општине Шамац",број: 4/05 и 9/07),и члана 109.став1.Пословника Скупштине Општине
Шамац(„Службени гласник Општине Шамац“,број:5/05 и 2/07),Скупштина Општине Шамац,на
Осамнаестој редовној сједници одржаној дана 29.јуна 2010.године, донијела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2010.ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се Ребаланс буџета Општине Шамац за 2010. годину, чиме се мијења
Одлука о буџетu Општине Шамац за 2010. годину ("Службени гласник општине Шамац", број:18/09),
како слиједи:
Буџет
Ребаланс буџета
2010. год.
2010. год.
Буџет општине Шамац за 2010. годину износи:

7.045.000,00 КМ

6.545.000,00 КМ

Члан 2.
Буџетска средства из претходног члана чине:
I ПРИХОДИ
1.Порески приходи

6.595.000 КМ
3.750.000 КМ

5.945.000 КМ
3.750.000 КМ

2.Непорески приходи
II КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ
III КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ

2.845.000 КМ
250.000 КМ
200.000 КМ

2.195.000 КМ
250.000 КМ
350.000 КМ

Члан 3.
Буџетска средства се распоређују на:
I РАСХОДИ
1.Текући трошкови
2.Капиталне помоћи
II НАБАВКЕ
III ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ДУГОВА

5.146.000 КМ
5.041.000 КМ
105.000 КМ
1.643.200 КМ
255.800 КМ

5.115.180 КМ
5.055.180 КМ
60.000 КМ
1.174.000 КМ
255.820 КМ

Члан 4.
Ребаланс буџета Опшине Шамац за 2010. годину, саставни је дио ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац".
Број: 07-022-191/10
29.јун 2010.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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РЕБАЛАНС
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
УВОД
Законом о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број
54/08, 126/08 и 92/09) прописано је у члану 30.став 2. да буџет и Одлуку о усвајању буџета општине
доноси Скупштина општине.
Чланом 32. истог Закона утврђено је да Скупштина може мијењати буџет и то у складу са следећим
принципима :
1. приједлози о повећању расхода морају садржавати мјере за повећање прихода или за смањење
осталих расхода за исти износ.
2. повећање прихода мора бити усклађено са општим макроекономским оквиром.
Ако током фискалне године дође до смањења или повећања буџетских средстава, односно повећања
или смањења буџетских издатака, члан 5. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске
предвиђа да се уравнотежење буџета спроведе путем ребаланса буџета, по поступку за доношење
буџета.
Одлука о буџету општине Шамац за 2010.годину донесена је на сједници Скупштине општине
Шамац, одржаној 29.12.2009.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
Пратећи остварење прихода, а паралелно и извршење расхода у периоду јануар-мај текуће године,
посебно гледано са аспекта појединих извора прихода, оцијењено је да су се стекли услови да се
изврши Ребаланс буџета и усагласи првобитно донесени Буџет са динамиком остваривања прихода и
прилива, а самим тим изврши и повећање или смањење одређених расхода и одлива у складу са
програмским и планским задацима за 2010. годину, као и појавом нових чињеница и фактора који су
утицали на потребу доношења Ребаланса буџета а који нису били познати у моменту доношења
буџета за 2010.годину.
Овдје се прије свега мисли на немогућност наплате непореских прихода а самим тим и смањеним
пуњењем буџета по овом основу што је и произвело кориговање плана за 650.000,00 КМ.
Реализацијом Капиталних помоћи од других нивоа власти,средства нису била планирана, буџет се
увећао за 150.000,00 КМ, oд чега је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
дозначило 93.500,00 КМ, а Министарство за избјеглице и расељена лица 55.000,00 КМ.
Из табеле бр. 1, гдје су приказана буџетска средства по економској класификацији, види се да су
приходи смањени за 10% у односу на планирани буџет за 2010.годину.Највећи утицај на смањење
прихода имају Непорески приходи који су смањени за 23% у односу на првобитни план за
2010.годину.
Други разлог за доношење Ребаланса буџета су донације од виших нивоа власти у износу око
150.000,00 КМ,а сходно томе и повећање на позицији Текуће и капиталне помоћи за 75%.
У табели бр. 2 приказана је буџетска потрошња по економској класификацији из које се види да су
смањењем прихода створени услови за смањење појединих трошкова и укупних расхода за 1% а
укупне буџетске потрошње за 7%.
Текући трошкови су планирани у готово истом износу као и планом буџета за
2010.годину,Капитални трошкови су мањи за 29%, а Отплате дугова се нису мијењале.
Значајније одступање у Текућим трошковима је на позицији 613300-Трошкови комуналних и
комуникационих услуга – услуге одржавања чистоће (организациона јединица 0160)из разлога што
није довољно планирана ставка за ове намјене а потреба за истим је неопходна пошто се највећим
дијелом финансира из буџета-одржавање чистоће и зелених површина у цијелом граду.Такође,
планирана је ставка за зимско чишћење улица, што је и произвело повећање трошкова на овој
позицији.
Буџетска средства по економској класификацији, буџетска потрошња по економској, организационој
и функционалној класификацији дати су у наредним табелама.
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БУЏЕТСКА СРЕДСТВА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Tabela broj 1.

Ред
Економски
ни
код
број
1
2
А
I
1 710000
2 711100
3
711113

4

713100

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

714100
714200

714300
715100
719000

ОПИС
3
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ( А+Б+В+Г )
ПРИХОДИ ( 1+18)
А.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порези на доходак
Порез на приходе од пољопривр. и шумарства

БУЏЕТ ЗА
2010.ГОДИ Kорекција Ребаланс
НУ
плана
2010

4
7.045.000
6.595.000
3.750.000
5.000
5.000

Порези на лична примања и приходе од
самосталних дјелатности

360.000
713111
713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности
60.000
713113
713114 Порез на лична примања
300.000
Порези на имовину
135.000
714111 Порез на имовину
135.000
Порези на наслијеђе и поклон
25.000
714211 Порез на наслијеђе и поклон
25.000
Порези на финансијске и капиталне
трансакције
120.000
714311 Порез на пренос непокретности и права
120.000
Приход од индиректних пореза
3.100.000
715100 Приход од индиректних пореза
3.100.000
Остали порези
5.000
719113 Порез на добитке од игара на срећу
5.000

720000
721200
721200
722100
722121
722300
722319
722312
722396
722314
722300
722400
722411
722412
722400
722500
722521
722591
723100
723100
729100
729124

Б.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
2.845.000
Остали приходи од имовине
350.000
Приход од закупа
350.000
Административне таксе
150.000
Општинске административне таксе
150.000
Комуналне таксе
927.000
Ком. такса за кориштење простора за
175.000
паркирање на обиљеженим мјестима од
Комунална такса на истакнуту фирму
250.000
200.000
Посебна општинска такса за ППЗ
Ком. такса за кориштење јавних површина
180.000
122.000
Остале комуналне таксе
Накнаде по разним основама
1.090.000
Накнаде за уређење грађевинског земљишта
300.000
Накнаде за кориштење грађевинског земљишта
600.000
Накнаде по разним основама
190.000
Приходи од пружања јавних услуга
285.000
Приходи општинских органа управе
150.000
Остали приходи од пружања јавних услуга
135.000
Новчане казне
8.000
Новчане казне
8.000
Остали општински приходи
35.000
Остали општински приходи
35.000

5
6
-500.000 6.545.000
-650.000 5.945.000
0 3.750.000
-3.000
2.000
-3.000
2.000

индекс
6/4

7
93
90
100
40
40

0

360.000

100

0

60.000

100

0
0
0
0
0

300.000
135.000
135.000
25.000
25.000

100
100
100
100
100

3.000
123.000
3.000
123.000
0 3.100.000
0 3.100.000
0
5.000
0
5.000

103
103
100
100
100
100

-650.000 2.195.000
-100.000
250.000
-100.000
250.000
0
150.000
0
150.000
-185.000
742.000

77
71
71
100
100
80

25.000
-50.000
-50.000
-70.000
-40.000
-280.000
-200.000
-100.000
20.000
-85.000
-50.000
-35.000
0
0
0
0

114
80
75
61
67
74
33
83
111
70
67
74
100
100
100
100

200.000
200.000
150.000
110.000
82.000
810.000
100.000
500.000
210.000
200.000
100.000
100.000
8.000
8.000
35.000
35.000
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Ред
ни
број
1
40
41
42
43
44
45

БУЏЕТ ЗА
2010.ГОДИ Kорекција Ребаланс
НУ
плана
2010

Конто
2

ОПИС
3
В.КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ
811100 Приливи од продаје сталних средстава

Г.ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
812200 Капиталне помоћи од других нивоа власти
812216 Учешће грађана у заједничким пројектима

индекс
6/4

4
250.000
250.000

0
0

250.000
250.000

100
100

200.000

150.000

175

200.000

0

350.000
150.000
200.000

100

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Tabela broj 2.
Ред
Економ
број код
ОПИС
2
3
1
БУЏЕТСКА
ПОТРОШЊА
(А+Б+В))
Б
РАСХОДИ (1+23)
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

А.Текући трошкови (2-20)
611100
611200
611200
612100
612300
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614200
614200
614300
614300
616300

Бруто плате и накнаде
Накнаде трошк.запосл. и скупшт.одборника
Отпремнине због одласка у пензију
Порези и доприн. на остала лична примања
Остали порези
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комунал.и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошк.осиг.,банк.услуга и усл.плат.промета
Уговорене услуге
Помоћи појединцима
Докуп стажа
Помоћи непрофитним организацијама
Буџетска резерва
Камате на домаће кредите

Б.Капитални трошкови
615000
821200
821300
821600

Капиталне помоћи
Набавка грађевинских објеката
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо одржавање

В.Отплате дугова
823300 Отплата домаћег задуживања
823300 Пренесене обавезе из претходног периода

БУЏЕТ
2010.

Корекција
плана

Ребаланс
2010

Индекс
6/4

4
7.045.000
5.146.000

5
-500.000
-30.820

6
6.545.000
5.115.180

5.041.000
1.496.300
503.200
20.000
240.000
9.200
34.100
184.700
172.935
98.600
58.200
600
112.900
31.950
363.750
761.000
30.000
504.500
104.000
315.065

14.180
-49.700
-39.900
-10.000
-15.800
0
-5.000
-1.500
244.500
-6.000
-16.700
0
-4.700
-950
-13.550
-38.000
0
-18.500
-10.000
-20

5.055.180
1.446.600
463.300
10.000
224.200
9.200
29.100
183.200
417.435
92.600
41.500
600
108.200
31.000
350.200
723.000
30.000
486.000
94.000
315.045

100
97
92
50
93
100
85
99
241
94
71
100
96
97
96
95
100
96
90
100

1.748.200
105.000
891.200
141.000
611.000

-514.200
-45.000
-135.200
-37.000
-297.000

1.234.000
60.000
756.000
104.000
314.000

71
57
85
74
51

255.800
155.800

20
20
0

255.820
155.820
100.000

100
100
100

100.000

7
93
99
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БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Tabela broj 3.
Економ
код
1

611200
612100
613100
613900

ОПИС
2
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0110
Накнаде трошк.запослених и скупшт.одборника
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Уговорене услуге
Средства за учешће у финансирању
Парламентарних политичких организација
Трошкови избора
УКУПНО :

БУЏЕТ КОРЕКЦИЈА
2010.год.
ПЛАНА
3
4

РЕБАЛАНС

2010.год.
5

Индекс
5/3
6

138.000
78.200
2.000
6.000

0
0
-200
0

138.000
78.200
1.800
6.000

100
100
90
100

50.000
20.000
294.200

-15.000
0
-15.200

35.000
20.000
279.000

70
100
95

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0120
614200 Помоћи појединцима
УКУПНО :

144.000
144.000

-18.000
-18.000

126.000
126.000

88
88

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0122
614300 Буџетска резерва
УКУПНО :

104.000
104.000

-10.000
-10.000

94.000
94.000

90
90

13.000
68.000
9.000
43.000

0
0
3.000
0

13.000
68.000
12.000
43.000

100
100
133
100

41.200
100.000
274.200

-15.200
-30.000
-42.200

26.000
70.000
232.000

63
70
85

1.061.200
240.000
20.000
115.000
22.000
129.000
70.000
53.000
47.000
40.000
24.000
93.000
15.000
30.000
1.959.200

-20.000
-25.000
-10.000
-10.000
-2.000
6.500
0
-3.000
-17.000
-5.000
0
0
0
0
-85.500

1.041.200
215.000
10.000
105.000
20.000
135.500
70.000
50.000
30.000
35.000
24.000
93.000
15.000
30.000
1.873.700

98
90
50
91
91
105
100
94
64
88
100
100
100
100
96

614300
614300

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0130
613900
614200
614300
614300

Трошкови за обиљеж.минских поља и деминирање
Трошкови за војне инвалиде и породице погин.бор.
Помоћи непрофит.организ.-Синдикална организац
Средства за финансирање Борачке организације

821200 Набавка грађевинских објеката
821300 Набавка опреме
УКУПНО:

611100
611200
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
613900
614200

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0140
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Oтпремнине због одласка у пензију
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осиг, платн. пром. и банкар. услуга
Уговорене услуге
Судске таксе
Докуп стажа
УКУПНО:
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613900
613900
613900
613900

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ
ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0150
Услуге јавног информисања
Трошкови дератизације и ерадикације
Трошкови противградне заштите
Услуге анализе воде

110.000
48.000
9.000
1.800

-20.000
-3.000
0
0

90.000
45.000
9.000
1.800

82
94
100
100

900
40.000
110.000

0
0
0

900
40.000
110.000

100
100
100

110.000
20.000

90.000
20.000
24.000
2.000
6.000
19.000
220.000
35.000
10.000
500
24.000
14.000
4.500
5.000

82
100

500
24.000
14.000
4.000
5.000

-20.000
0
24.000
-2.000
-1.000
0
-10.000
6.000
10.000
0
0
0
500
0

12.000
14.000
20.000
20.000
10.000
20.000

0
-4.000
-6.000
-10.000
7.000
-7.000

12.000
10.000
14.000
10.000
17.000
13.000

100
71
70
50
170
65

55.000

-35.000

20.000

36

350.000
450.000
1.737.200

-50.000
-100.000
-220.500

300.000
350.000
1.516.700

86
78
87

9.000
85.000

9.000
280.000
50.000
60.000
55.000
10.000
50.000
30.000

100
329

60.000
43.000
24.000
20.000
30.000

0
195.000
50.000
0
12.000
-14.000
30.000
0

561.000
50.000
882.000

-261.000
-36.000
-24.000

300.000
14.000
858.000

53
28
97

Финанс.радова и документације за газдовање-

613900 приватним шумама-шумско газдинство Добој
614200 Трошкови превоза ученика
614200 Стипендије
Средства за постицај развоју
614200 примар.пољопр.произв.
614200 Подстицај наталитету
614200 Средства за развој у запошљавању радника
614300 Услуге превентивне здравствене заштите
614300 Сред. за матери. трошкове Основних школа
614300 Средства за финансирање Општин.спортског савеза
614300 Средства за учешће у финанс.спортских клубова
614300 Средства за културу
614300 Средства за културу-Центар за културу
614300 Сред.за учешће у финанс.Регионалног архива
614300 Средства за финанс.Општинског Црвеног крста
614300 Сред.за учешће у финанс.Удружења грађана
614300 Средства за чланар. Савезу општина и градова
614300 Омладински парламент
Сред.за фин.Пројекта инт.локалног развоја
Средсрва за пројекте из области туризма
Средства за учешће у финансирању СУД-а
Капиталне помоћи Основним школама
Капиталне помоћи-"Дом здравља"Шамац
Капиталне помоћи Вјерским организацијама
Капиталне помоћи-"Водовод и канализација"
615200 -Изградња хидроглобуса

614300
614300
614300
615200
615200
615200

821200 Набавка грађевинских објеката
821200 Набавка грађ.. објеката-"Дом културе" Обудовац
УКУПНО:

4.000
7.000
19.000
230.000
29.000

50
86
100
96
121
100
100
100
113
100

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМ.ПОСЛ.

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0160
Остали порези
Услуге одржавања чистоће
Услуге одржав.чист. улица-зимско чишћење
Услуге одржавања путева
Трошкови комуналне инфраструктуре
Стамбене помоћи
Изградња депоније чврстог отпада
Изградња јавне расвјете
Реконструкција и инвестиционо одржавање821600 путева и улица
821600 Уређење градског грађевинског земљишта
УКУПНО :

612300
613300
613300
613700
613900
614200
821200
821200

100
128
42
250
100
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0190
616300 Камате на домаће кредите
823300 Отплата домаћег задуживања
823300 Пренесене обавезе из претходног периода
УКУПНО :

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
821300

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0300
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигур. банкарских услуга и пл.промета
Уговорене услуге
Набавка опреме
УКУПНО :

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0301
614200 Бенефиције за социјалну заштиту
614200 Бенефиције за социјалну заштиту - пензионери
УКУПНО :

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
616300
823300

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ"РАДОСТ"ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0400
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текуђег одржавања
Трошкови осигур.,банк.услуга и услуга плат.промета

Уговорене услуге
Камате на домаће кредите
Отплата домаћег задуживања
УКУПНО :

315.000
153.000
100.000
568.000

0
0
0
0

315.000
153.000
100.000
568.000

100
100
100
100

106.400
31.500
13.300
800
8.000
2.500
4.000
2.000
600
3.000
900
1.000
2.000
176.000

-2.200
-6.500
-3.300
0
-1.000
-500
0
-500
0
0
-400
0
-2.000
-16.400

104.200
25.000
10.000
800
7.000
2.000
4.000
1.500
600
3.000
500
1.000
159.600

98
79
75
100
88
80
100
75
100
100
56
100
0
91

200.000
45.000
245.000

0
-10.000
-10.000

200.000
35.000
235.000

100
78
96

160.500
13.000
3.900
1.000
7.000
3.535
24.000
1.000
2.000
900
2.500
65
2.800
222.200

-12.000
-3.000
-800
-700
0
0
-3.000
-200
0
0
-500
-20
20
-20.200

148.500
10.000
3.100
300
7.000
3.535
21.000
800
2.000
900
2.000
45
2.820
202.000

93
77
79
30
100
100
88
80
100
100
80
69
101
91
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0600
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Остали порези
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Уговорене услуге

611100
611200
612100
612300
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
821300 Набавка опреме
УКУПНО :

611200
612100
613200
613300
613400
613500
613900

611100
611200
612100
613100
613200
613300
613400
613700
613800
613900

611200
613100
613200
613300
613400
613500
613700
613800
613900
821300

145.400
30.900
16.600
200
4.500
1.400
3.500
5.500
800
1.000
700
30.000
240.500

-12.000
-3.400
-1.600
0
0
0
0
1.000
1.000
1.400
0
-4.000
-17.600

133.400
27.500
15.000
200
4.500
1.400
3.500
6.500
1.800
2.400
700
26.000
222.900

92
89
90
100
100
100
100
118
225
240
100
87
93

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0700
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Уговорене услуге
УКУПНО :

17.500
9.100
6.500
1.800
3.200
1.800
11.000
50.900

0
0
-6.500
0
0
0
-2.000
-8.500

17.500
9.100
1.800
3.200
1.800
9.000
42.400

100
100
0
100
100
100
82
83

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0920
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникациoних услуга
Набавка материјала
Трошкови текућег одржавања
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Уговорене услуге
УКУПНО :

22.800
3.800
2.200
2.500
600
2.000
1.000
800
250
3.450
39.400

-3.500
0
0
0
-200
0
200
-300
-150
-50
-4.000

19.300
3.800
2.200
2.500
400
2.000
1.200
500
100
3.400
35.400

85
100
100
100
67
100
120
63
40
99
90

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
СРЕДЊА ШКОЛА"НИКОЛА ТЕСЛА"
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0053
Накнаде трошкова запослених
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигур.,банк.услуга и усл.плат.промета
Уговорене услуге
Набавка опреме
УКУПНО:

23.500
4.800
26.500
5.500
9.000
900
5.500
4.800
4.500
5.000
90.000

-1.500
-1.800
0
0
0
0
0
-1.800
0
-1.000
-6.100

22.000
3.000
26.500
5.500
9.000
900
5.500
3.000
4.500
4.000
83.900

94
63
100
100
100
100
100
63
100
80
93
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611200
612100
613100
613200
613300
613400
613700
613800
613900
821300

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0040
Накнаде трошкова запослених
Порез и доприноси на остала лична примања
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови текућег одржавања
Трошкови банкарских услуга
Уговорене услуге
Набавка опреме
УКУПНО :

5.000
1.700
1.000
2.600
1.200
900
800
100
900
4.000
18.200

-500
-100
-300
-300
0
-200
-400
0
0
0
-1.800

4.500
1.600
700
2.300
1.200
700
400
100
900
4.000
16.400

90
94
70
88
100
78
50
100
100
100
90

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

7.045.000

-500.000

6.545.000

93

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Табела број 4.

Функ.
код
O1
O4
O5
O6
O7
O8
O9
1O

ОПИС

План
2010.

Ребаланс
2010.

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

7.045.000

6.545.000

Опште јавне услуге
Економски послови
Заштита човјекове околине
Стамбени и заједнички послови
Здравство
Рекреација, култура и религија
Образовање
Социјална заштита

4.955.800
279.300
20.000
351.000
14.000
426.700
489.200
509.000

4.476.300
216.300
50.000
445.000
19.000
403.900
451.900
482.600

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Душан Павловић, mr економских наука
123
На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 101/04,
42/05 и 18/05),члана 17. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“,број 96/05)и члана 35.алинеја друга
Статута Општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“, број 4/05 и 9/07),a у складу са чланом 92. став
1. Пословника Скупштине општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“,бр.10/09 и 9/10),Скупштина
општине Шамац,на Осамнаестој редовној сједници,
одржаној 29.јуна 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о утврђивању плате
функционера
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању плата функционера
(«Службени гласник општине Шамац»,бр. 8/05),у члану
3. у ставу 1. ријечи «три и по (3,5) » мијењају се и гласе:
«три(3) ».

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у »Службеном гласнику општине
Шамац«.
Број: 07-022-188/10
Предсједник Скупштине
29.јун 2010.године
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
124
На основу члана 2.и 3.Закона о комуналним
дјелатностима(''Службени гласник Републлике
Српске'',бр.11/95 и 51/02),члана 30.Закона о
локалној самоуправи(»Службени гласник Републике
Српске»,бр.101/04, 42/05 и 118/05), сагласно члану
35.и члану 60.Статута општине Шамац(''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07)
Скупштина општине Шамац на Осамнаестој
редовној сједници одржаној дана 29. јуна 2010.
године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА
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Члан 1.
У Одлуци о комуналним дјелатностима, поглавље VПогребна дјелатност(«Службени гласник општине
Шамац»,бр.8/07,1/08,3/09,12/09 и 16/09.)чланови 79-до
96. мијењају се и гласе:
»1. Основне одредбе
Члан 79.
Гробље је земљиште са припадајућим зградама,
уређајима и инсталацијама,комунални објекат од
посебног друштвеног интереса у коме се обавља
погребна
дјелатност
индивидуалне
комуналне
потрошње која обухвата одржавање гробља, пружање
погребних услуга и обављање свих послова везаних за
сахрањивање умрлих лица.
За изградњу новог гробља морају бити испуњени
слиједећи услови:
1. да је земљиште равно или с благим нагибом, суво и
оцједито,јужно експонирано,ван депресија, тако да
подземне воде не допру до гробова;
2. да је земљиште на задовољавајући начин повезано
са насељем;
3. да правац доминантних вјетрова не иде од гробља
ка насељу;
4. да подземне воде гробља не угрожавају изворишта
и објекте за снабдијевање становништва водом за пиће
и друге потребе;
5. да гробље по својој величини може бити у
употреби најмање 15 година
6. други услови прописани законом и другим
прописима.
Одредбе из тачке 2. и 4. става 2.овог члана односе се
и на случајеве проширења постојећих гробаља.»
Као гробље у употреби сматра се земљиште из става
1.овог члана,на коме се врши сахрањивање.
Члан 80.
Као гробље изван употребе сматра се земљиште на
којем је,одлуком Скупштине Општине,обустављено
даљње сахрањивање(у даљем тексту:напуштено
гробље).»
Члан 81.
Гробљима у употреби,која се налазе на подручју
општине Шамац,управља:
1. привредно друштво,
2. јавно предузеће,
3. вјерска заједница(историјски заснована црква и
вјерска заједница) или
4. савјет мјесне заједнице.
Правна лица и савјети мјесних заједница из става
1.овог члана(у даљем тексту:управљач гробљем)
управљају гробљима и одржавају гробља која су
стављена ван употребе,све док се њихово земљиште не
приведе новој намјени.
Одлука о давању на управљање гробља привредном
друштву доноси се након спроведеног поступка јавне
конкуренције.
Јавном предузећу може се дати гробље на управљање
и одржавање у складу са оснивачким актом.
Вјерској заједници(историјски заснована црква и
вјерска заједница)може се дати гробље на управљање и
одржавање уколико постоји потреба заснована на
мјесним обичајима и припадности вјерској заједници
умрлих-сахрањених лица у мјесном гробљу.

Одлуку о давању гробља на управљање
управљачу гробљем доноси начелник општине у
складу са законом и ст. 2., 3.,4. и 5.овог члана.
Начелник општине закључује уговор о управљању
и коришћењу гробља у смислу става 6.овог члана,на
период од најмање три године.
Гробљем у својини вјерске заједнице управља
вјерска заједница»
2. Сахрањивање умрлих
Члан 82.
Сахрањивањем умрлих,у смислу ове одлуке,
сматра се покопавање посмртних остатака умрлог
на гробљу које је у употреби и друге радње које се
са тим циљем предузимају.
Члан 83.
Сахрањивање посмртних остатака умрлих врши се:
- из просторија на гробљу у којима се смјештају и
чувају посмртни остаци до сахране,у даљем тексту:
(мртвачница), или
- преношењем посмртних остатака од куће умрлог
до гробља на уобичајени начин,у складу са мјесним
обичајима.
Члан 84.
Сахрањивање умрлих може се вршити само на
гробљу које је одређено одлуком Скупштине
општине,донесеном у складу са законом.
Сахрањивање ван гробља из става 1.овог члана
(приватним имањима и слично),није дозвољено.
Комунална полиција је овлашћена да забрани
сахрањивање ван гробља,а уколико је сахрањивање
извршено противно ст.2.овог члана, наложиће
лицима која су сахрањивање извршили да у
остављеном року о свом трошку изврше ископавање
и премјештање посмртних остатака умрлог у
гробље из става 1. овог члана.
Члан 85.
Сахрањивање умрлих врши се у складу са
одговарајућим санитарним прописима на начин
који одговара пијетету умрлог,достојанству мјеста
на коме он почива и уз поштовање сродника умрлог
и других особа која су била блиска са умрлим.
а) Пријављивање смртног случаја
Члан 86.
Лица која су дужна да изврше сахрањивање,
односно најближи сродници умрлог дужни су
најкасније у року од 12 часова по утврђеној
смрти,пријавити смртни случај управљачу гробља
ради
одређивања
времена
сахране,времена
евентуалног преноса посмртних остатака од
стана/породичне куће умрлог до мртвачнице на
гробљу,односно гробља и вршења других услуга
око сахрањивања.
Члан 87.
Управљач гробљем је дужан,уколико лице које је
дужно да изврши сахрањивање то захтијева, да
преузме посмртне остатке умрлог у мртвачници,на
гробљу и да их чува до сахране.
Члан 88.
Уколико је смрт наступила у болници или у
установи социјалне заштите, а у року од 24 часа се
не јави лице које је по закону дужно да обезбиједи
сахрану
надлежна
служба
болнице,односно
установе социјалне заштите пријавиће смртни
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случај управљачу гробљем, ради преузимања и
сахрањивања посмртних остатака.
Члан 89.
Пренос посмртних остатака из мјеста у мјесто, врши
се специјалним возилом или средствима јавног
саобраћаја под посебним условима.
За пренос посмртних остатака умрлог од заразних
болести примјењују се посебни прописи.
Члан 90.
Ковчег са посмртним остацима умрлог може остати у
мртвачници(уколико је мртвачница у функцији)до
времена за сахрану,с тим што то вријеме не може бити
дуже од 24 часа од пријема посмртних остатака у
мртвачници.
Ковчег са посмртним остацима умрлог може остати у
кући умрлог до времена за сахрану, с тим што то
вријеме не може бити дуже од 48 сати од момента
утврђивања смрти,односно допремања посмртних
остатака умрлог из болнице или другог мјеста смрти.
Сахрањивање се може извршити најраније по истеку
24 часа од момента наступања смрти.
б) Начин сахрањивања
Члан 91.
Покопавање посмртних остатака врши се у одређено
гробно мјесто,према утврђеној парцелацији гробних
мјеста.
Умрли чланови једне породице сахрањују се по
правилу један поред другог,ако има слободних гробних
мјеста.
Члан 92.
Гробно мјесто за сахрањивање посмртних остатака
умрлог,даје на коришћење управљач гробљем.
Под гробним мјестом подразумијева се гроб и
гробница.
Члан 93.
Додјељивање гробних мјеста за појединачне гробове
врши се редом како су умрли пријављени.
Члан 94.
У један гроб може се покопати само једно умрло
лице.
Уколико породица умрлог захтијева да се умрли
сахрани у породичну гробницу или гробно мјесто, тај
захтјев се мора назначити у пријави смртног случаја
управљачу гробљем.
Ако право на коришћење гробнице или гробног
мјеста није на несумњив начин утврђено, управљач
гробљем може дозволити сахрану,с тим што задржава
право да пренос посмртних остатака умрлог изврши о
трошку пријавиоца, уколико се накнадно утврди да је
захтјев за сахрањивање у одређену гробницу,односно
гробно мјесто,неоснован.
Члан 95.
Издавање гробних мјеста може се вршити и прије
него што је настала потреба за сахраном, уз обавезу
уређења гробног мјеста.
Гробна мјеста могу бити одвојена (појединачна) и
повезана(породична).Број повезаних (породичних)
гробних мјеста која се могу издавати у једном оквиру
утврђује управљач гробљем, узимајући у обзир мјесне
прилике и обичаје.
О праву коришћења гробних мјеста закључује се
уговор између управљача гробљем и заинтересованог
лица(закупца гробних мјеста).

Димензије гробног мјеста утврђују се и то: једно
гробно мјесто 270х120 cm,а свако даље гробно
мјесто по дужини остаје исто,а по ширини се
продужује за 80 cm.
Димензија гробнице утврђује се и то: за једно
гробно мјесто 120х270 cm, са дубином 70, 140, 210
и 280 cm, а за два гробна мјеста 200х270 cm са
дубинама 70,140 и 210 cm.
Члан 96.
Управљач гробљем води прописану евиденцију о
сахрањивању на гробљу.»
Члан 2.
Иза члана 96.додају се нови чланови 96а.,96б.,
96в.,96г.,96д.,96ђ.,96е.,96ж.,96з.,96и.,96ј., 96к., 96л.,
96љ.,96м.,96н.,96њ.,96о.,96п.,96р.,96с.и
96т.који
гласе:
«Члан 96а.
Посмртни остаци сахрањених морају да почивају
у гробном мјесту најмање 20 година од дана
сахрањивања (обавезан рок почивања).
Породица,сродници и друга лица која за то имају
интерес,имају право да по истеку обавезног рока
почивања продуже рок почивања посмртних
остатака,под условима да је гроб,односно гробница
урађена према плану уређења гробља (гробна
основа),као и да плате накнаду за коришћење
гробног мјеста за продужени рок почивања.
Рок продуженог почивања посмртних остатака
износи 20 година и може се више пута продужити.
Рок почивања посмртних остатака може се
продужити и до стављања гробља ван употребе.
Члан 96б.
У исто гробно мјесто,за које није истекао
обавезни рок почивања,може се сахранити брачни
друг сахрањеног,његов сродник по крви у првој
линији и у побочној линији до четвртог степена
сродства.
На захтјев или уз сагласност лица које има право
коришћења гробних мјеста, могу се у исто гробно
мјесто сахранити посмртни остаци умрлих који не
спадају у ред лица из става 1. овог члана.
Одредбе овог члана односе се и на гробнице.
в) Ископавање и пренос посмртних остатака
Члан 96в.
Сродници или друга заинтересована лица могу
захтијевати ископавање посмртних остатака
сахрањеног,ради преноса на друго гробље или на
друго мјесто у исто гробље.
Ископавање посмртних остатака на гробљу
обезбјеђује подносилац захтјева,а надзор врши
комунална полиција и здравствено-санитарна
инспекција.
Члан 96г.
Посмртне остатке из гробова којима је истекао рок
почивања,а није продужен рок почивања, управљач
гробљем може ископати и пренијети у други гроб
или гробницу.
Управљач гробљем дужан је да о намјери
ископавања посмртних остатака и њиховом преносу
у смислу става 1.овог члана,писмено обавијести
сроднике сахрањених и да их позове да у року од 30
дана од дана обавјештења продуже рок почивања
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или уклоне са гробних мјеста споменике и друге гробне
знакове и предмете.
Уколико су сродници сахрањених непознати или се
не може утврдити њихово мјесто пребивалишта,
обавјештење из става 2.овог члана објавиће се на
уобичајени начин у средствима јавног информисања.
По истеку рока из става 2.овог члана управљач
гробљем може ископати посмртне остатке и пренијети
их у друго,за то одређено мјесто,обиљежити их и о
томе водити посебну евиденицју,као и уклонити
споменике и друге гробне знакове и предмете који се
налазе на гробном мјесту.
Члан 96д.
Ископавање посмртних остатака за који није истекао
обавезан рок почивања, врши се по посебном одобрењу
здравствено-санитарне инспекције,у складу са законом
и другим прописима.
Ископавање посмртних остатака за који није истекао
обавезан рок почивања,не може се вршити од 1. маја до
30 септембра.
Члан 96ђ.
За штету која услед ископавања и преноса посмртних
остатака настане по сусједним гробовима, гробницама,
стазама и другим објектима на гробљу одговоран је
управљач гробљем.
3. Начин уређивања и одржавања гробља
Члан 96е.
Уређивање и одржавање гробља врши се у складу са
урбанистичким и санитарним прописима.
Уређивање и одржавање гробних мјеста врше
заинтересована лица(у даљем тексту:закупци гробних
мјеста).
Управљач
гробљем
дужан
је
на
захтјев
заинтересованог лица да уређује и одржава гробна
мјеста,уз наплату одговарајуће накнаде.
Гробља морају имати посебан простор за одлагање
отпадака,старог цвијећа и другог отпада.Тај простор се
мора одржавати у уредном и чистом стању.
Управљач гробљем мора имати најмање једног
гробара који ће одржавати гробље,са којим закључује
уговор о међусобним правима и обавезама,радном
времену,пословима гробара,накнади за вршење послова
гробара и другим условима за обављање послова
гробара.Уговор са гробарем у име савјета мјесне
заједнице као управљача гробљем закључује начелник
општине.
Члан 96ж.
Уређивање и одржавање гробља састоји се у:
1. чишћењу и одношењу отпадака као што су
папир,стари вијенци, отпаци свијећа, покошена
трава,отпаци грађевинског материјала, сувишне земље
и други отпаци и материјали,
2. редовно кошење траве на слободним површинама
гроба,прилазним стазама,око гробних мјеста и,уколико
је уговорено,на гробним мјестима,
3. одржавање у уредном и чистом стању свих објеката
на гробљу,као што су мртвачница, просторије за
вршење
вјерских
обреда,санитарне
просторије,
ограде,расвјета унутар просторија или отвореном
простору и слично,
4.одржавање у исправном стању свих инсталација на
гробљу,
5. ограђивање површина гробља.

Члан 96з.
Управљач гробљем дужан је да по истеку рока од
40 дана од дана сахране уклони са гроба положене
вијенце и осушено цвијеће.
Члан 96и.
За коришћење гробних мјеста(гробови и
гробнице),за уређење и одржавање гробља плаћа се
накнада.
Управљач гробљем има право на накнаду и то:
1. за уступљено гробно мјесто(закуп),
2. за израду оквира гробног мјеста,
3. за израду гробнице,
4. за одржавање гробља по једном гробном мјесту,
5. за трошкове сахране,
Висину накнаде утврђује управљач гробљем,уз
претходну сагласност Скупштине општине,у складу
са законом.
Закупљено гробно мјесто не може се продати,
давати у подзакуп или на други начин уступати
трећим лицима,али се може вратити на коришћење
управљачу гробљем ради поновног давања у закуп.
4. Услови за изградњу гробница,оквира гробних
мјеста и надгробних споменика
Члан 96ј.
Изградњу оквира гробних мјеста и гробница врши
у складу са планом уређења гробља управљач
гробљем.
Члан 96к.
О облику надгробних споменика одлучују лица
која их постављају-изграђују, с тим да се надгробни
споменици по димензијама и начину израде
уклапају у план уређења гробља.
Лица која постављају надгробне споменике
потребно је да прије њихове уградње прибаве
сагласност управљача гробљем да су надгробни
споменици израђени у складу са планом уређења
гробља.
Члан 96л.
Висина надгробних споменика може бити
максимално до 130 cm од нивоа висине оквира
гробних мјеста,односно гробница,а највише у
ширини гробног мјеста,односно гробнице.
Члан 96љ.
Гробнице се могу градити као појединачне или
породичне,у складу са планом парцелације гробних
мјеста.
Није дозвољено постављање надгробног споменика
или другог знака ван гробља,без сагласности
Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Члан 96м.
Реконструкција гробница или другог спомен
обележја,као и подизање,преправке или уклањање
споменика и других предмета на гробљу може се
вршити у складу са планом уређења гробља,као и у
случајевима ако се ради о побољшању,љепшем
естетском изгледу,поправци или замјени за други
спомен или обиљежје.
5. Одржавање реда на гробљу
Члан 96н.
О одржавању реда на гробљу стара се управљач
гробљем.
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Члан 96њ.
За вршење занатских радова и услужних дјелатности на
гробљу важе,поред општих прописа,и сљедеће одредбе:
1. занатски радови се могу обављати само по
претходној пријави и добијеном одобрењу од
управљача гробљем;
2. Управљач гробљем може у одређене дане и у
одређено доба године да забрани извођење радова на
гробљу ван радног времена,у дане кад се не ради и у
дане државних празника;
3. грађевински материјал (пијесак, шљунак, камен,
цемент и др.) дозвољено је држати на гробљу само за
најкраће вријеме које је неопходно за завршетак радова,
а у случају прекида радова, као и после завршених
радова, извођач је дужан да градилиште без одлагања
доведе у исправно стање;
4. за превоз материјала потребног за извођење радова
могу се користити прилази и стазе које одреди
управљач гробљем,
5. ако се приликом извођења радова пронађу
дијелови ковчега,кости и слично,закопаће се одмах на
истом мјесту,уз претходну пријаву управљачу гробљем.
Извођачу радова који се не придржава одредаба овог
члана,управљач гробљем може забранити рад на гробљу.
Члан 96о.
На гробљу је забрањено:
1. оштећивање гробова, гробница, споменика и стаза,
2. пјевање,галама и друго нарушавање јавног реда и
мира,
3. исписивање непристојних натписа, слика или било
каквих других погрдних и увредљивих ријечи,
4. увођење животиња и напасање истих по гробљу,
5. вожња бицикла,моторних и запрежних возила, осим
у случају потребе везане за сахрану, задушнице,
подушја и друге мјесне обичаје,
6. заграђивање и прљање гробља,гробница и стаза у
гробљу,
7. отварање гробова и гробница,
8. употребљавање објеката на гробљу противно сврси
за коју су намијењене,
9. сађење воћног и шумског дрвећа по гробљу,без
сагласности управљача гробљем,
10.држање грађевинског материјала у гробљима,
11. извођење занатских радова(изградња гробнице,
постављање споменика и сл.)без одобрења управљача
гробљем,
12.сахрањивање умрлог ван одобреног гробног мјеста,
13. сваки поступак којим се скрнаве надгробни
споменици, гробнице и гробља.
Члан 96п.
Ако се приликом извођења занатских, грађевинских и
других радова на гробљу проузрокује штета на гробљу,
штетник је дужан да одмах,односно у року од десет
дана,о свом трошку,отклони штету и доведе гробље у
пређашње тање.У упротном,отклањање штете извршиће
управљач гробљем,о трошку штетника.
Члан 96р.
Ако је приликом сахране или извођења радова на
гробљу неопходно помјерити споменик или други
предмет,уз дозволу управљача гробљем, лице на чији се
захтјев врши сахрана,односно изводе радови, дужно је
сносити све трошкове везане за успостављање
пређашњег стања.

Члан 96с.
Управљач гробљем је дужан да одредбе чл. 96њ. и
96о. ове Одлуке које се односе на рад и ред на
гробљу,истакне на видно мјесто на улазу у гробље.
6. Стављање гробља ван употребе
Члан 96т.
Гробље се може ставити ван употребе (забранити
сахрањивање)из
санитарних,урбанистичких
и
других оправданих разлога или ако на гробљу више
нема мјеста за сахрањивање.
Одлуку о стављању гробља ван употребе доноси
Скупштина оштине.«
Члан 3.
У члану 201.став 2.тачка 4. мијења се и гласи:
«4. ако се у погребној дјелатности поступи
супротно одредбама члана 8 4 . , 86.,95.став 3.,96.,
96е.став 2.,96л., 96њ.,96о.«
Члан 10.
Иза члана 201.Одлуке додаје се нови члан 201а.
који гласи:
«Члан 201а.
За прекршаје из члана 201.ове Одлуке,Комунална
полиција ће издати прекршајни налог и изрећи
новчану казну правном лицу у износу од 300,00
КМ,одговорном лицу у правном лицу од 200,00
КМ,а физичком лицу у износу од 100,00 КМ.»
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у »Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:07-022-186/10
Предсједник Скупштине
29.јун 2010.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 2.Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима у БиХ
(„Службени гласник БиХ“,број 6/06), члана 30.став
1.Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 101/04,42/05, и
118/05),а у складу са чланом 35. Статута општине
Шамац(„Службени гласник Општине Шамац“ број:
4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац је,на
Осамнаестој редовној сједници одржаној 29.јуна
2010. године,донијела

ОДЛУКУ
о безбједности саобраћаја на
путевима општине Шамац
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се мјере безбједности,
услови и правила за одвијање саобраћаја на јавним
путевима, и другим јавним површинама на подручју
насељеног мјеста Шамац.
Члан 2.
Јавним саобраћајним површинама у смислу ове
одлуке,сматрају се:путеви,улице,тротоари, мостови,
аркиралишта и друге саобраћајне површине.
Члан 3.
Саобраћај на јавним саобраћајним површинама
дозвољен је сваком под једнаким условима, на
начин прописан Законом и овом одлуком.
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II - САОБРАЋАЈ
1. Режим саобраћаја
Члан 4.
Ради безбједности и несметаног одвијања саобраћаја
на локалним путевима и улицама, надлежни орган
управе може одредити забране, обавезе и обуставе
саобраћаја или посебно ограничење за поједине врсте
возила, док постоје разлози због којих се мјере
предузимају.
Мјере из претходног става одредиће и Полицијска
станица Шамац када то захтјевају разлози јавног реда и
мира и други безбједоносни разлози.
Мјере забране и ограничења прописане од стране
органа из става 1. и 2. овог члана дужни су ови органи
на вријеме саопштити учесницима у саобраћају
прописаном саобраћајном сигнализацијом или на други
погодан начин.
Члан 5.
За регулисање саобраћаја користи се саобраћајна
сигнализација.
Надлежни орган управе,који управља саобраћајницама
дужан је саобраћајнице и опрему саобраћајница и
саобраћајну сигнализацију одржавати у стању које
одговара намјени и захтјевима безбједности.
Члан 6.
У насељеном мјесту Шамац утврђују се посебни
услови и правила одвијања саобраћаја, како слиједи:
1. Улице са правом првенства пролаза су:
- улица Краља Александра I Карађорђевића,
- улица Николе Тесле,
улица
Цара
Душана(до
улице
К.А.I
Карађорђевића),
- улица Његошева,
- улица Цара Лазара(од улице Његошева до улице
Николе Тесле),
- улица Немањића I.
2. Улице у којима се одвија саобраћај у једном
смјеру(једносмјерне улице ) су:
- улица Светосавска(цијелом дужином од улице
Николе Тесле до улице Краља Александра I
Карађорђевића),
- улица Мајке Јевросиме(од улице Николе Тесле до
улице Ђенерала Драже Михајловића),
- улица Јована Цвијића(од улице Ђенерала Драже
Михајловића до улице Николе Пашића),
- улица Ђенерала Драже Михајловића(од улице
Мајке Јевросиме до улице Јована Цвијића),
- улица Вука Караџића(од улице Гаврила Принципа
до улице Јована Цвијића),
- улица Вука Караџића(од улице Гаврила Принципа
до улице Кнеза Милоша),
- улица Николе Пашића(од улице Јована Цвијића до
улице Гаврила Принципа),
- улица Обилићев Вијенац(од хотела ''Плажа'' до
улице Краља Александра I Карађорђевића,
- улица Доситеја Обрадовића(од улице Кнеза
Милоша до улице Јована Цвијића).
Члан 7.
Саобраћај за сва возила забрањен је у следећим
улицама:
- Краља Александра I Карађорђевића ( од хотела
''Плажа'' до улице Цара Душана),

- Јована Цвијића(од улице Ђенерала Драже
Михајловића до улице Краља Александра I
Карађорђевића),
- Мајке Јевросиме(од улице Ђенерала Драже
Михајловића до улице Краља Александра I
Карађорђевића),
- Доситеја Обрадовића(од улице Цара Лазара до
улице Кнеза Милоша),
- Доситеја Обрадовића(од улице Јована Цвијића
до улице Цара Душана),
- Ђенерала Драже Михајловића(од улице
Светосавске до улице Мајке Јевросиме ).
Члан 8.
Саобраћајницама у којима је за све или за
поједине врсте возила забрањен саобраћај могу се
кретати:
1. возила службе хитне помоћи,ватрогасне
службе,возила органа за унутрашље послове,
оружаних снага, судске полиције, државне граничне
службе, комуналне полиције и инспекције када је то
неопходно за извршавање њихових послова и
задатака;
2. возила која по налогу полиције,комуналне
полиције и инспекције учествују у извршавању
њихових послова и задатака;
3. возила за превоз умрлих лица;
4. возила која служе за обављање комуналних
послова за потребе насељеног мјеста Шамац
(одржавање
чистоће,канализације,водовода,
одржавање зелених површина, улица и трга и
других објеката и инсталација комуналне
инфраструктуре), возила за одржавање постојећих
електричних, поштанско-телефонских уређаја и
инсталација, поштанска возила која врше радње за
које су намијењена и специјална возила за превоз
новца;
5. возила станара који у тим улицама живе, под
условом да немају приступ свом стамбеном објекту
из друге улице у којој је дозвољен саобраћај;
6. возила за снабдјевање, под условом да немаја
приступа пословном објекту из друге улице у којој
је дозвољен саобраћај;
7. такси возила и друга возила када превозе
болесна лица и теже инвалиде са оштећеним доњим
екстремитетима,под условом да наведена лица
станују у улицама из чл. 7.
Члан 9.
На подручју насељеног мјеста Шамац забрањен је
саобраћај за возила чија укупна маса прелази 15
тона, осим на дијелу магистралног пута М-17 који
пролази кроз насељено мјесто,дијелу регионалног
пута R464(Шамац-Орашје),улице Јасеник I, Косово
Поље I,и дијела улице Немањића I од магистралног
пута М-17 у правцу улице Цара Душана.
Члан 10.
На улицама у којима је забрањен саобраћај или
ограничен саобраћај за теретна моторна возила,
може се одобрити кретање теретних моторних
возила која превозе грађевински материјал на
градилиште, моторних возила која служе за
специјалну намјену и возила за превоз огрева.
Одобрење за кретање возила из претходног става
издаје надлежни орган управе.
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Члан 11.
Забрањен је саобраћај свим запрежним возилима и
тракторима као и гоњење крупне и ситне стоке на
цијелом подручју насељеног мјеста Шамац.
Изузетно од одредаба претходног става овог члана,
запрежна возила и трактори, могу саобраћати дијелом
магистралног пута М-17 и регионалног пута R464 који
пролазе кроз насељено мјесто Шамац.
Члан 12.
На подручју насељеног мјеста Шамац забрањен је
саобраћај за аутобусе који саобраћају на међународним
и републичким линијама, осим на дијелу магистралног
пута М-17 који пролази кроз насељено мјесто и дијелу
регионалног пута R464(Шамац-Орашје).
Аутобуси градског и приградског саобраћаја могу
саобраћати у улици Цара Душана, улици Николе
Тесле,улици Цара Лазара и улици Његошева.
Члан 13.
Уређаји за смиривање саобраћаја(умјетне избочине)
су у следећим улицама:
- у улици Краља Александра I Карађорђевића код
Полицијске станице Шамац,
- у улици Цара Душана код стамбено пословног објекта
С-62 ,
- у улици Доситеја Обрадовића код основне школе ''
Шамац'',
- у насељеном мјесту Крушково Поље.
- у улици Ђенерала Драже Михајловића иза УР „Цинема“.
Раскрсница улица Николе Тесле-Гаврила Принципа
регулисана је свјетлосном саобраћајном сигнализацијом
за регулисање кретања возила и пјешака.
2. Заустављање и паракирање возила
Члан 14.
Заустављање и паркирање возила забрањује се на
коловозу са двије саобраћајне траке гдје се саобраћај
одвија у оба смјера.
Члан 15.
У улицама у којима је забрањено заустављање и
паркирање изузетно је дозвољено заустављање и
паркирање за возила из члана 8.ове одлуке док трају
радње за које су намјењена,с тим да се не угрожава
безбједност саобраћаја и не омета нормално одвијање
саобраћаја.
Члан 16.
У улицама у којима се саобраћај одвија само у једном
смјеру и које имају најмање двије саобраћајне
траке,возила се могу зауставити и паркирати на лијевој
страни коловоза,ако то саобраћајним знаком није на
други начин одређено.
Члан 17.
Заустављање и паркирање возила забрањено је на
свим уређеним зеленим површинама, парковима и сл.
Члан 18.
За вријеме уклањања снијега са саобраћајница није
дозвољено паркирање возила на тим саобраћајницама.
Овлаштено предузеће које је задужено за уклањање
снијега дужно је,да прије почетка уклањања или
разгртања снијега,постави знак забране заустављања и
пакирања,а за вријеме уклањања снијега одговарајућу
саобраћајну сигнализацију која се односу на ову врсту
радова.

Власник односно корисник возила које се затекне
на тим површинама дужан је уклонити возило у
року од 2 часа од постављања знака.
Члан 19.
Јавна паркиралишта су површине изграђене или
уређене за паркирање возила изван коловоза као и
за паркирање на коловозу и тротоару-када
дозвољавају услови одвијања саобраћаја.
Јавна паркиралишта морају бити обиљежена
прописаном саобраћајном сигнализацијом.
Члан 20.
Паркиралишта за путничка возила одређују се на
следећим локацијама:
у
улици
Доситеја
Обрадовића,на
неизграђеној површини испред градског стадиона и
тржнице(од улице Цара Душана до улице Гаврила Принципа),
- у улици Обилићев Вијенац (од хотела
''Плажа'' до ловачког удружења ''Фазан'' , са десне
стране у правцу кретања),
- у улици Краља Александра I Карађорђевића,
од раскрснице са улицом Цара
Лазара до
раскрснице са улицом Гаврила Принципа(крајњом
лијевом саобраћајном траком у смјеру кретања
уздужно по коловозу),
- у улици Краља Александра I Карађорђевића,
од раскрснице са Светосавском улицом до пјешачке
зоне у истој улици (крајњом лијевом саобраћајном
траком у смјеру кретања уздужно по коловозу),
- у Светосавској улици у цијелој дужини
крајњом лијевом саобраћајном траком у смјеру
кретања под углом од 60 степени и десном
саобраћајном траком од улице Ђенерала Драже
Михајловића до улице К.А.I.Карађорђевића у
смјеру кретања уздужно по коловозу,
- у улици Мајке Јевросиме, од раскрснице са
улицом Николе Тесле до пјешачке зоне у истој
улици(крајњом десном саобраћајном траком у
смјеру кретања уздужно на коловозу),
- у улици Драже Михајловића, од раскрснице
са улицом Мајке Јевросиме до раскрснице са
улицом
Јована
Цвијића(крајњом
десном
саобраћајном траком у смјеру кретања под углом од
60 степени на коловозу),
- у улици Драже Михајловића,од раскрснице са
улицом Јована Цвијића до раскрснице са улицом
Цара Душана(крајњом десном саобраћајном траком
у смјеру кретања уздужно по коловозу),
- у улици Јована Цвијића, од раскрснице са
улицом Драже Михајловића до раскрснице са
улицом
Николе
Пашића(крајњом
лијевом
саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно по
коловозу),
- у улици Николе Пашића,од раскрснице са
улицом Јована Цвијића до раскрснице са улицом
Гаврила Принципа(крајњом лијевом саобраћајном
траком у смјеру кретања уздужно по коловозу),
- у улици Вука Караџића, од раскрснице са
улицом Гаврила Принципа до раскрснице са
улицом
Кнеза
Милоша(крајњом
десном
саобраћајном траком у смјеру кретања уздужно по
коловозу),
- у улици Вука Караџића, од раскрснице са
улицом Гаврила Принципа до раскрснице са

Страна 16-Понедјељак,12. јул 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 15
улицом Јована Цвијића(крајњом лијевом саобраћајном
траком у смјеру кретања уздужно по коловозу),
- у улици Николе Тесле испред стамбенопословног објекта бр.53,
- у улици Цара Лазара(од улице Његошева до
Спомен - дома ''Митар Трифуновић Учо'').
Паркиралиште за теретна моторна возила и аутобусе
одређује се на паркиралишту у улици Цара Лазара.
Члан 21.
На јавним паркиралиштима може се увести наплата
паркирања.
Јавна паркиралишта на којима се врши наплата
утврђују се посебним актом који доноси Начелник
општине.
Члан 22.
На јавним паркиралиштима на којима је уведена
наплата паркирања, мора бити најмање 2 паркинг
мјеста означено за паркирање возила обиљежених
знаком приступачности.
Накнаду за паркирање не плаћају инвалидна лица,чије
је возило обиљежено знаком приступачности.
Члан 23.
Услови и начин коришћења,одрганизација рада,
висина и начин наплате паркирања,као и друга питања
од значаја за рад јавних пракиралишта на којима се
врши наплата утврђују се правилником који доноси
Начелник општине.
Члан 24.
На јавним париралиштима на којима је уведена
наплата паркирања, корисник је дужан платити накнаду
за паркирање и паркинг карту истакнути на видно
мјесто, испод вјетробранског стакла.
Члан 25.
Забрањено је на јавним паркиралиштима остављање
неисправних и хаварисаних мотроних возила,
прикључних возила и камп приколица.
Комунална полиција ће одредити да се са јавног
паркиралишта уклони остављено неисправно или
хаварисано моторно возило, прикључно возило, као и
камп приколица.
Трошкове премјештања возила на друго мјесто и
накнаду за смјештај тих возила,по одредбама
претходног става,сноси власник односно корисник
возила.
3. Кретање пјешака
Члан 26.
За предшколску и школску дјецу организовану у
групама, обавеза је кретања тротоаром, а гдје
нема тротоара у колони-десном страном, што
ближе ивици коловоза у смјеру кретања.
Код прелаза преко коловоза, вођа колоне је дужан да
од радника полиције затражи осигурање прелаза или да
га сам осигура уколко нема радника полиције.
При учествовању у саобраћају предшколска дјеца
морају имати пратиоца.
4. Обука возача
Члан 27.
Почетни дио обуке оспособљавања из управљања
моторним возилом може се изводити на полигону за
обуку возача, који се налази у улици Немањића III,

или у улицама са слабијим интензитетомс
саобраћаја и то: ул. Немањића III, ул. Немањића VI,
Немањића VII и Немањића VIII.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ
казниће за прекршај правно лице:
а) поступи супротно члану 9.,
б) не посједује одобрење надлежног органа(члан
10.),
в) поступи супротно члану 12.,
г) ако прије уклањања или разгртања снијега не
постави саобраћајни знак ( члан 18. став 2.),
2) За прекршаје из ства 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.
3) За прекршаје из става 1. тачка а) до в) овог
члана новчаном казном од 100,00 КМ до 300,00 КМ
казниће се и физичко лице.
4) За прекршаје из става 1. тачка а) и в) овог члана
казниће се возач новчаном казном од 40,00 КМ до
150,00 КМ.
Члан 29.
1) Новчаном казном од 40,00 КМ казниће се за
прекршај:
а) возач који поступи супротно члану 7.,
б) возач који поступи супротно члану 11.,
в) возач који поступи супротно члану 12.,
г) возач који поступи супротно члану 14.,
д) возач који поступи супротно члану 17.,
ђ) возач који поступи супротно члану 24.,
е) возач који поступи супротно члану 25.став 1.
IV-НАДЗОР
Члан 30.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
Полицијска станица Шамац,надлежни органи
управе у оквиру свог дјелокруга и надлежности.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ступањем на снагу овe одлуке престаје да важи
Одлука о безбједности саобраћаја на путевима
општине Шамац(»Службени гласник општине
Шамац», број 4/06,1/07 и 2/10).
Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број:07-022-187/10
Предсједник Скупштине
29.јун 2010.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 6.став 2.и члана 9.ст.2, 3. и 4.Закона о
пољопривредном
земљишту(„Службени
гласник
Републике Српске“,бр.93/06,86/07 и 14/10)и члана 35.
Статута општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“, бр. 4/05 и 9/07)и прибављеног мишљења
Министарства
пољопривреде,шумарства
и
водопривреде Републике Српске број:02-330-4295/10
од 28.05.2010. године, Скупштина општине Шамац,на
Осамнаестој редовној сједници одржаној 29.jуна 2010.
године,донијела је
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ОСНОВА ЗАШТИТЕ,УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
I
Овом Одлуком приступа се изради Основа заштите,уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за територију општине
Шамац(у даљем тексту:Основа Општине).
Циљ доношења Основа Општине је рационалније коришћење
пољопривредног земљишта за конвенционалну производњу и
производњу у интегралном ланцу за храну, као и уређење намјене
коришћења пољопривредних површина на бази природних и
других услова(могућност рејонизације).
Рок за израду Основа Општине је годину дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
II
Стручне и организационе послове у вези са израдом
Основа Општине обавиће Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности(у даљем тексту: Одјељење).
Задужује се Одјељење да припреми програм за израду Основа
Општине и путем јавног конкурса одабере носиоца израде.
Општина Шамац и изабрани носилац израде
закључиће уговор о изради Основа Општине.
Овлашћује се начелник општине да закључи уговор у
складу са ставом 3.овог члана.
Садржај Програма за израду Основа Општине је
дефинисан Законом о пољопривредном земљишту и исти
треба да буде усаглашен са Програмом Основе Републике.
III
Сва привредна друштва,задруге,установе и други органи и
организације у Општини обавезни су да Одјељењу и
изабраном носиоцу израде Основа Општине ставе на
располагање документе и податке потребне за израду
Основа Општине,као и да сарађују с њима у области за
коју су одговорни,односно у којој дјелују.
IV
Стручну контролу израде Основа Општине обавља
комисија,коју образује Скупштина општине.
Основа Општине даје се на јавни увид оглашавањем у
дневном листу који је доступан на територији цијеле
Републике.Након
спроведеног
поступка
јавног
оглашавања,Скупштина општине усваја Основу Општине.
V
Средства за израду Основа Општине обезбиједиће се из
прикупљених средстава по основу накнаде за промјену
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и других извора у складу са законом.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Шамац”.
Број:07-022-189/10
Предсједник Скупштине
29.јун 2010.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу чл.30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.Статута
општине Шамац(“Службени гласник општине Шамац”,
бр.4/05 и и 9/07),Скупштина општине Шамац,на
Осамнаестој редовној сједници одржаној 29.јуна
2010.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ
НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ШАМАЦ У 2010.ГОДИНИ
Члан 1.
Одлука о висини накнаде за рад чланова
Општинске изборне комисије Шамац у 2010.
години(«Службени гласник општине Шамац»,
бр.9/10) престаје да важи.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу дaном доношења,а
биће објављена у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број:07-022-185/10
29.јун 2010.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 15. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске(„Службени гласник
Републике Српске“,број: 112/06), члана 9. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник
општине Шамац“,број: 2/07,7/07,4/9 и 4/10), члана
4.Правилника о поступку јавног надметања за
продају грађевинског земљишта у државној својини
(„Службени гласник републике Српске,број: 14/07),
сагласно одредбама члана 35 и 60.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац,број
4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац на
Осамнаестој редовној сједници одржаној дана 29.
јуна 2010.године, донијела је

ОДЛУКУ
о стављању у промет неизграђеног
градског грађевинског земљишта
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено градско
грађевинско земљиште означено као к.ч. број:
1105/114 уписане у ПЛ. Број: 245/175 К.О. Шамац
у површини од 347 m2 што у нарави и по старом
премјеру одговара к.ч. број: 256/106 уписане у З.К.
уложак број: 58. К.О. Шамац.
Члан 2.
За поступак провођења лицитације
по овој
Одлуци, задужује се Комисија именована од стране
Начелника Општине.
Члан 3.
Ова Одлуке ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-196/10
29.јун 2010. године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35. и 60. Статута
општине
Шамац(„Службени
гласник
општине
Шамац“,број 4/05 и 9/07) и чл. 22. и 26. Упутства о
начину и процедурама одабира корисника пројеката
повратка и реконструкције стамбених јединица
(„Службени гласник БиХ“,бр. 48/06), Скупштина
општине Шамац,на приједлог Начелника општине,на
Осамнаестој редовној сједници одржаној 29. јуна 2009.
године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању
Комисије за одабир корисника
пројеката повратка и реконструкције
стамбених јединица
I – У рјешењу о именовању Комисије за одабир
корисника пројеката повратка и реконструкције
стамбених јединица(«Службени гласник општине
Шамац», бр.4/09,12/09 и 16/09) у тачки I. редни број 1)
разрјешава се «Стево Лукић»,а именује се: «Ивица
Антуновић,из реда повратника».
II Ово Рјешење ступа на снагу са даном
доношења,а биће објављено „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број:07-111-47/10
29.јун 2010.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

На основу чл.30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("Службени
гласник
Републике
Српске", бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са
чл.35.и 60.Статута општинеШамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07),чланом
92.став 1. Пословника Скупштине општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац", бр.10/09 и
9/10) и тачком 12.Програма рада Скупштине
општине Шамац за 2010.годину ("Службени
гласник општине Шамац", Ванредни број 1/09),
Скупштина општине Шамац,на Осамнаестој
редовној сједници одржаној 29. јуна 2010. године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду начелника општине и
Административне службе општине Шамац у 2009.
години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-190/10
29. јуна 2010.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, с.р.
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На основу члана 22. Породичног закона Републике
Српске(“Службени гласник Републике Српске”,број
54/02 и 41/08) и члана 35.Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац,бр.4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац је,на Осамнаестој редовној
сједници одржаној 29.јуна 2010.године, донијела

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о овлашћењу
одборника Скупштине општине Шамац за
закључивање бракова

На основу чл. 30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и
60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став
1.Пословника
Скупштине
општине
Шамац
("Службени гласник општине Шамац", бр. 10/09 и
9/10)и тачком 12.Програма рада Скупштине општине
Шамац за 2010.годину("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни број 1/09), Скупштина општине
Шамац,на Осамнаестој редовној сједници одржаној
29. јуна 2010. године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
У Рјешењу о овлашћењу одборника Скупштине
општине Шамац за закључивање бракова („Службени
гласник општине Шамац“, бр.8/08,6/09 и 18/09),у ставу
I. под тачком Д.За матично подручје Тишина, брише се
прва алинеја: «-СТЕВО ТОВИРАЦ,Савез независних
социјалдемократа-СНСД-Милорад Додик».
II
Ово Рјешење ступа на снагу са даном доношења,а
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Шамац”.

I
Прихвата се Информација о остваривању права
породица погинулих бираца,РВИ и цивилних жртава
рата.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни
дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.

Број:07-111-48/10
29. јун 2010.године
Шамац

Број:07-022-195/10
29. јун 2010.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, с.р.

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић, с.р.
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На основу чл. 30.и 72.став 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и
9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09 и
9/10) и тачком 12. Програма рада Скупштине општине Шамац за 2010.годину ("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни број 1/09),Скупштина општинеШамац,на Осамнаестој редовној сједници одржаној 29. јуна
2010.године,донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о материјалном положају пензионера на подручју општине Шамац.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број:07-022-192/10
Предсједник Скупштине
29. јун 2010.год.
Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу чл. 30.и 72.став 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и
9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09 и
9/10) и тачком 12. Програма рада Скупштине општине Шамац за 2010.годину("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни број 1/09), Скупштина општинеШамац,на Осамнаестој редовној сједници одржаној 29.јуна 2010.
године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о стању јавних путева са планом санације и одржавања у 2010.години.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број:07-022-194/10
29. јун 2010.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

ИНФОРМАЦИЈА
о стању јавних путева са планом санације и одржавања у 2010
Због дужег зимског периода дошло је до оштећења локалних асфалтираних и макадамских путева за што је
сачињен план санације за 2010.годину,који се састоји од санације ударних рупа на локалним асфалтираним путевима
и улицама општине Шамац,као и пресвлачењу дијелова улица Његошеве,Мајке Јевросиме и дијела од улице Цара
Душана до састава са магистралним путем, као и насипања шљунчаним материјалом локалних макадамских путева
општине Шамац,наведени радови су дјелимично извршени,а остали су у току извршења

П ЛАН
одржавања локалних-макадамских путева
на подручју општине Шамац
I - ОБУДОВАЦ
•

2.500 m1

250.00 m3

II - ОБУДОВАЦ - II
• Церово Поље – Пелагићево
• Обудовац 2 – до рова

1.700 m1
900 m1

200.00 m3
150.00 m3

III – Б А Т К У Ш А
• Пут за Вреоце –Доња Слатина
• Баткуша - Брвник
• Симићи - Стевановићи

1.100 m1
700 m1
1.000 m1

250.00 m3
80.00 m3
100.00 m3

Сантос - Пејићи
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IV -ДОЊИ ХАСИЋ
• Пут Доњи Хасић - Црквина

1.800 m1

150.00 m3

750 m1

80.00 m3

VI – ТУРСИНОВАЦ
• Тишина-Турсиновац

4600 m1

400.00 m3

VII НОВО СЕЛО
• Тишина – Ново Село
• Засјека – сви путеви кроз насеље

2200 m1
1900 m1

100.00 m3
300.00 m3

VIII - ШАМАЦ
• Насеље „Дуга“
• Насеље Косово Поље
• Насеље Јасеник

1600 m1
1300 m1
700 m1

500.00 m3
150.00 m3
80.00 m3

IX – НАСЕЉЕ ЛУГОВИ
• Сви путеви кроз насеље

7000 m1

600.00 m3

1.100 m1

150,00 m3

700 m1
500 m1

70.00 m3
50.00 m2

3.000 m1

300.00 m3

500 m1

50.00 m3

1.100 m1

200.00 m3

850 m1

90.00 m3

1.500 m1

150.00 m3

400 m1
700 m1

40.00 m3
80.00 m3

V БРВНИК
• Брвник - Гребнице

X -- ШКАРИЋ
• Којића пут
XI –ДОЊА СЛАТИНА
• Пут за Аранђиће
• Доња Слатина - Баткуша
XII – ГАЈЕВИ
• Савића – Симеуновића – Горња Слатина
XIII-КОРНИЦА
• Корница - Чардак
XIV- ГОРЊА СЛАТИНА
• Горња Слатина - Гајеви
XV- ПИСАРИ
• Пут за Бендаре
XVI-ГРЕБНИЦЕ
• Пут Видаци - Лијесковац
XVII-СРЕДЊА СЛАТИНА
• Средња Слатина - Трамошница
• Остали макадамски путеви

Укупна количина шљунка за насипање износи: 4.570,00 m3, а извршено је насипање за следеће М.З. Шамац
(насеље Дуга. Насеље Косово поље и насеље Јасеник) 730.00 m3 , М.З. Шкарић 180.00 m3, Видаци 150.00 m3, Писари
90.00 m3, Доњи Хасић 150.00 m3, Ново Село 100.00 m3 и Турсиновац 400.00 m3 а остали правци односно Мјесне
заједнице су у току реализације насипања.

ПЛАН
за санацију ударних рупа на локалним асфалтним путевима
I – АСФАЛТИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА
1. МЗ ОБУДОВАЦ
• Регионални пут – Човић Поље
• Регионални пут - Којићи

50.00
30.00
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2. МЗ БРВНИК
•

Регионални пут – Центар Брвника

50.00

3. МЗ ОБУДОВАЦ II
• Рег. Пут за Градачац - Павловићи
• Пут Браница - Баткуша

15.00
20.00

4. МЗ ГОРЊИ ХАСИЋ – ДОЊИ ХАСИЋ
• Регионални пут за Градачац – Горњи Хасић

30.00

6. МЗ ШКАРИЋ
Д.Хасић –Регионални пут
•

40.00

7. МЗ ПИСАРИ
Сви путеви кроз Писаре
•

50.00

8. МЗ ДОЊА ЦРКВИНА
• Сви путеви кроз МЗ Доња Црквина

50.00

10. КРУШКОВО ПОЉЕ
• Од регионалног пута за Градачац до Милошевца

150.00

11. МЗ КОРНИЦА
•

Од регионалног пута за Градачац до Чардака

13. МЗ ГОРЊА СЛАТИНА – ДОЊА СЛАТИНА
• Од рег.пута за Градачац – до рег.пута за Брчко

30.00

60.00

14. МЗ ДОЊА СЛАТИНА – СР.СЛАТИНА - Г А Ј Е В И – ГОРЊА СЛАТИНА
• Од Г.Слатине – Средње Слатине – Гајеви до
регионалног пута за Градачац и Средња Слатина – Горња Слатина
150.00
15. МЗ ТИШИНА – НОВО СЕЛО
• Од школе – до Новог Села

71.00

16.ГРАДСКО НАСЕЉЕНО МЈЕСТО ШАМАЦ
• Улица Његошева
• Улица Гаврила Принципа и Николе Пашића
• Улица Јасеник
• Улица Николе Тесле
• Улица Цара Душана
• Улица Браће Југовића
• СВЕГА:

10.00
14.00
10.00
22.00
20.00
44.00
120.00

СВЕГА ЗА САНАЦИЈУ (КРПАЖУ) УДАРНИХ РУПА : 916.00 m2 Од чега је урађено 453.00 m2 и то (град
Шамац, Писари, Доња Црквина, Шкарић, Горњи Хасић, Тишина, ново Село и дио Крушкова Поља) преостали дио
то јест Мјесне Заједнице су у току реализације. Такође је извршено пресвлачење дијела улица Ђ.Д.Михајловића и
дијела између улице Цара Душана и Магистралног пута у укупној површини 370.00 m2 и санације дијела Његошеве
улице (уградња сливника, крпажа, изравнавање и пресвлачење) у дужини од 470.00 m1, укупне површине 2820.00 m2.
Такође је у претходном периоду извршено је асфалтирање тротоара, паркинга, улица подручју града, локлних
макадамских путева уз учешће грађана и то: асфалтирање тротоара у улицама Николе Тесле, Вука Караџића, Мајке
Јевросиме, Гаврила Принципа и Цара Душана у дужини од 625.00 m1 и изградња паркинг простора у улици
Обилићев Вијенац 520.00 m2, и асфалтирање дијелова улица Ђ.Д.Михајловића у дужини од 62.00 m1 и Обилићев
Вијенац у дужини 353.00 m1. Од локалних макадамских путева извршено је асфалтирање Симића пута у Баткуши у
дужини 915,00 m1 и Пајин сокак у дужини од 111.00 m1 , дио локалног макадамског пута Доња Слатина – Средња
Слатина у дужини од 980.00 m1, Средња Слатина - Божановића пут у дужини од 277.00 m1, Микића путеви у дужини
од 420.00 m1, и од границе са општином Пелагићево кроз Микиће до постојећег асфалта према игралишту у дужини
од1.126,00 m2.
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У припреми су за реализацију пројекти асфалтирања макадамских путева и улица уз учешће грађана Мјесних
заједница као и Министарстава пољопривреде и саобраћаја и општине Шамац, и то:
- Обудовац – Човић поље дужине 720.00 m1
- Горња Слатина – Гајеви, дужине 386.00 m1
- Горња Слатина, Јовановића пут дужине 645.00 m1
- Горња Слатина, Живковића пут, дужине 300.00 m1
- Горња Слатина, Босића пут I, у дужини 212.00 m1
- Горња Слатина, Босића пут II, у дужини 220.00 m1
- Ново Село, насеље Засјека улица I, у дужини 540.00 m1
- Шамац улице Дуга X i XII, у дужини 220.00 m1
- Шамац, улица П.Т.П.О. , у дужини 194.00 m1
- Шамац, улица Војислава Илића у дужини 169.00 m1
Поред наведених путева у току су припреме за асфалтирање-пресвлачење спортских игралишта (кошаркашко и
фудбалско) у С.Ш.Ц. Никола Тесла,површине 2.289,00 m2,и О.Ш.Шамац (рукометно, кошаркашко и одбојкашко)
површине 2.242,40 m2 .
ОБРАЂИВАЧ: Јован Сичић
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ђуро Ћосић, дипл.инг.машинства,с.р.
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На основу чл.30.и 72.став 2.Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", бр.101/04,42/05
и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.4/05 и
9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",
бр.10/09 и 9/10) и тачком 12. Програма рада Скупштине
општине Шамац за 2010.годину("Службени гласник
општине Шамац", Ванредни број 1/09), Скупштина
општине Шамац,на Осамнаестој редовној сједници
одржаној 29.јуна 2010.године, донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Не прихвата се Информација о стању екологије и
обављању комуналне дјелатности прикупљања и
депоновања комуналног и осталог отпада на подручју
општине Шамац.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број:07-022-193/10
29. јун 2010.год.
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу члана 25.став 1.тачке 2.и тачке 3. Закона о
цивилној заштити Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“,број 26/02) и на основу
наредбе о Главном оперативном плану одбране од
поплава на подручју Средње Посавине Шамац,
Начелник општине Шамац, доноси

ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне одбране од
поплава

ПРЕДЛАГАЧ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник,с.р.

1. Овом одлуком проглашавам
ВАНРЕДНУ
ОДБРАНУ од поплава ради ситуације изазване
високим водостајем канала Тиња – Толиса.
2. Привредна друштва од посебног интереса за
заштиту и спашавање у оваквим ситуацијама,
штабови ЦЗ, јединице ЦЗ специјализоване намјене,
јединице ЦЗ опште намјене, повјереници ЦЗ, као и
самостални предузетници и грађани дужни су да
предузму
мјере у циљу стварања услова за
нормалан живот и рад становништва.
3. За реализацију ове Одлуке одговорни су
Општински штаб ЦЗ, директори предузећа и
установа,начелници одјељења општинске управе и
органи МЗ.
4. Средства за реализацију Ове Одлуке
обезбјеђују се из буџета општине, о чему ће се
старати начелник Одјељења за финансије.
5. Ова Одлука ступа на снагу одмах и обавезује
све извршиоце да поступају одговорно и хитно по
истој.
Број: 01-022-179/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
21.06.2010. године Саво Минић, дипл.правник,с.р.
Шамац
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Начелник општине Шамац,на основу члана
43.Закона о локалној самоуправи (»Службени
гласник Републике Српске»,број 101/04, 42/05 и
118/05 ), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута
општине Шамац («Службени гласник Републике
Српске»,број: 4/05 и 9/07),доноси

ОДЛУКУ
I
Обрачун основних мјесечних плата запослених у
Административној служби општине Шамац и
радника запослених у предузећима и установама
који се финансирају средствима Буџета општине
Шамац, почев од 01.06.2010. године вршиће се у
складу са најнижом цијеном рада за запослене у
области локалне самоуправе која је Одлуком Владе
Републике Српске утврђена на износ од 100,00 КМ.
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II
Са даном 01.06.2010. године престаје примјена
Одлуке овог органа број 01-022-56/2010 од 25.02.2010.,
те Закључка број 01-022-263/07 од 28.11.2007. године
којим је цијена рада за обрачун плата запослених у
Административној служби општине Шамац износила
110,00 КМ.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 01-022-181/2010
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник,с.р.
25.06.2010.године
Шамац
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05 и 118/05),члана 7.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“,број 49/04)и члана 48.и
61.Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,број 4/05 и 7/09),Начелник општине,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
I
Именује се Комисија за спровођење поступка избора
најповољнијег
понуђача
за
вршење
услуге
ресертификације система управљања
квалитетом
Административне службе Општине Шамац према
захтјевима стандарда ISO 9001:2008 а према
покренутом конкурентском захтјеву за достављање
понуда у саставу :
1. Маслић Велимир, предсједник Комисије,
2. Чупељић Раденко, члан Комисије и
3. Ђурић Крста, секретар Комисије.
II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења je да
изврши отварање понуда и проведе поступак у складу
са Законом о јавним набавкама и предложи Начелнику
Општине у складу са Законом о јавним набавкама,
проведе предвиђени поступак и предложи Начелнику
Општине Шамац најбољег понуђача.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-111- 50/10
08. 07. 2010..године
Шамац

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05),
сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“,број:
4/05 и 9/07), доноси

ЗАКЉУЧАК
I - Ослобађају се од плаћања општинске
административне таксе поднесци пољопривредних
произвођача за остваривање права на подстицај у
пољопривреди и за накнаду штете од елементарних
непогода у 2010. години.

II - За реализацију овог закључка задужује се
Одјељење за општу управу Административне
службе општине Шамац.
III Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 01-022-180/10
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
23.06.2010. године Саво Минић, дипл. правник,с.р.
Шамац
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43.
Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник
Републике
Српске“,број
101/04,42/05,118/05),
сагласно одредбама члана 48. и 61.Статута општине
Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број
4/05 и 9/07), д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних
задатака ЈУ “Центар за социјални рад“
Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији послова и радних
задатака ЈУ “Центар за социјални рад“ Шамац са
утврђеним коефицијентима за обрачун плата по
радним мјестима број 613/10, којег је на сједници
одржаној дана 29.06.2010.године донио Управни
одбор ЈУ “Центар за социјални рад“ Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у «Службеном гласнику општине
Шамац» .
Број: 01-023- 12/2010
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
05.07.2010.године Саво Минић,дипл. правник,с.р.
Шамац
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
122. Одлука о Ребалансу Буџета општине Шамац за 2010.годину
- Ребаланс Буџета општине Шамац за 2010.годину 123. Одлука о измјени Одлуке о утврђивању плате функционера
124. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним дјелатностима
125. Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац
126. Одлука о изради Основа заштите,уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију општине Шамац
127. Одлука о престанку важења Одлуке о висини накнаде за рад чланова Општинске
изборне комисије Шамац у 2010.години
128. Одлука о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта
129. Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за одабир корисника пројеката
повратка и реконструкције стамбених јединица
130. Рјешење о измјени Рјешења о овлашћењу одборника Скупштине општине Шамац за
закључивање бракова
131. Закључак о усвајању Извјештаја о раду начелника општине и Административне
службе општине Шамац у 2009. години
132. Закључак о прихватању Информације о остваривању права породица погинулих
бираца,РВИ и цивилних жртава рата
133. Закључак о прихватању Информације о материјалном положају пензионера на
подручју општине Шамац
134. Закључак о прихватању Информације о стању јавних путева са планом санације и
одржавања у 2010.години
- Информација о стању јавних путева са планом санације и одржавања у 2010.години
135. Закључак о неприхватању Информације о стању екологије и обављању комуналне
дјелатности прикупљања и депоновања комуналног и осталог отпада на подручју
општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
136. Одлука о проглашењу ванредне одбране од поплава
137. Одлука о најнижој цијени рада за обрачун основних мјесечних плата запослених у
Административној служби општине Шамац и радника запослених у предузећима и
установама који се финансирају средствима Буџета општине Шамац,почев од
01.06.2010. године
138. Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка избора најповољнијег
понуђача за вршење услуге ресертификације система управљања квалитетом
Административне службе Општине Шамац према захтјевима стандарда ISO 9001:2008
139. Закључак о ослобађању од плаћања општинске административне таксе за поднеске
пољопривредних произвођача за остваривање права на подстицај у пољопривреди и за
накнаду штете од елементарних непогода у 2010. години
140. Закључак о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака ЈУ “Центар за социјални рад“ Шамац
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Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац.Главни и одговорни уредник:
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