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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 81. став 5. Закона о заштити од пожара («Службени гласник Републике Српске», број
6/2009 – пречишћен текст), члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број 101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 35. и 60. Статута општине Шамац
(«Службени гласник општине Шамац», број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац је, на
тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 29.11. 2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и развој
Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју
општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком уводи се посебна општинска такса којом се обезбјеђују средства за финансирање,
опремање и развој Професионалне ватрогасне јединице Шамац(у даљем тексту:ПВЈ Шамац) и развој
ватрогаства на подручју општине Шамац (у даљем тексту: посебна општинска такса за ППЗ).
Члан 2.
Посебну општинску таксу за ППЗ, обвезници уплаћају на рачун буџета општине Шамац.
Обвезници из предходног става разврставају се у категорије, односно у групе, у складу са Законом.
Одјељење за финансије општине Шамац ће обезбиједити аналитичке евиденције за средства из члана 1.
ове Одлуке.
Члан 3.
Средства из члана 2. ове Одлуке усмјеравају се Професионалној ватрогасној јединици Шамац, и
користе се за набавку техничке опреме и средстава за гашење пожара, за изградњу објеката за смјештај
ватрогасних јединица и њихове опреме, за образовање ватрогасних кадрова и пропагандну дјелатност
заштите од пожара, као и за средства за рад и материјалне трошкове у остваривању функције
ватрогасног друштва.
Средства остварена по основу наплаћених новчаних казни за прекршаје у области заштите од пожара
усмјеравају се за намјене из предходног става.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје у тренутку кад правно или физичко лице од надлежног органа за регистрацију
добије рјешење да су испуњени услови за почетак рада и обављање дјелатности у складу са Законом о
регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (правна лица) и у складу са Законом о занатско
предузетничкој дјелатности (предузетници), без обзира да ли је правно лице или предузетник отпочео
пословање.
Таксеној обавези не подлијежу: школе, дјечија забавишта, дјечији вртићи, болнице, стационари, сви
државни органи, односно њихове организационе - подручне јединице и други органи управе и слично,
на подручју општине Шамац.
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Члан 5.
Обвезници плаћања посебне општинске таксе за ППЗ из члана 2. став 2. ове Одлуке разврставају се у
слиједеће категорије или групе у зависности од степена њихове угорожености од пожара и природе
њихове дјелатности, како слиједи:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

I – КАТЕГОРИЈА – ГРУПА
Привредна друштва и друга правна лица која:
у свом саставу имају бензинске пумпе за продају нафте и нафтних деривата
у свом саставу имају погоне за прераду дрвета и врбовог прућа или лакирнице, цинчаре,
бојадисаоне и сл.
у свом саставу имају погоне за производњу стиропора или предмета од полиуретана,
у свом саставу имају пунионице или пакераје лако запаљивих материјала: плин, мазива,
нитро боје, нитро разредјивачи и сл.,
у свом саставу имају сушаре, топлу прераду воћа и поврћа или другу термичку обраду,
имају пословне јединице на подручју општине Шамац чија дјелатност је разврстана у неку од
група дјелатности из тачке 1. до 5.
II – КАТЕГОРИЈА – ГРУПА
Привредна друштва или друга правна лица која:
у свом саставу имају пилане, гатере и сл.
у свом саставу имају погоне за израду предмета од пластике, парафина и сл.
у свом саставу имају складишта или продавнице боје и лакова, као и других лако запаљивих
материјала,
у свом саставу имају пословне јединице на подручју општине Шамац, које се баве неком од
дјелатности из тачке 1. до 3. ове категорије-групе.

III – КАТЕГОРИЈА – ГРУПА
1. Сва предузећа, акционарска и партнерска друштва и друга правна лица која имају
пословно сједиште на подручју општине Шамац, или се баве привредним дјелатностима
а која нису разврстана у прву или другу категорију.
2. Пословне или друге организационе јединице на подручју општине Шамац, од правних лица
чије је сједиште изван општине Шамац.
3. предузетници који се баве дјелатностима:
- производња предмета од дрвета, врбовог прућа, стиропора, полиуретана, парафина и
других лако запаљивих материјала,
- врше продају боја, лакова, разредјивача и других лако запаљивих материјала,
- врше пуњење плинских боца, као и других пунионица и пакераји лако запаљивих
материјала
- пржионице кафе, пекаре, нотари, адвокати и штампарије
IV – КАТЕГОРИЈА – ГРУПА
1. сви предузетници (занатске радње и занатске дјелатности, трговинске радње, угоститељске
радње, аутопревозници, слободне професије, пружаоци интелектуалних и других услуга) а
који нису разврстани у предходне категорије.
Члан 6.
За обвезнике из члана 5. ове Одлуке утврђује се годишња обавеза плаћања посебне општинске таксе за
ППЗ по категоријама – групама како слиједи:
Таксе у КМ
1. I - категорија – група
2. II - категорија – група
3. III – категорија – група
4. IV – категорија – група

Износ
600,00
400,00
200,00
50,00

Обвезници из члана 5. разврстани по групама од I-IV категорије, ако обављају више од једне
дјелатности у више издвојених просторија, основна такса се увећава за 100 %.
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Таксена обавеза неће се посебно утврђивати таксеном обвезнику за дјелатности које се обављају у
пословном сједишту (иста пословна просторија).
Утврђену таксену обавезу, обвезници из члана 5., плаћају у двије једнаке рате и то: I рата најкасније до
28. фебруара (правна лица) и 31 март (предузетници) II рата најкасније до 30. јуна текуће године или
једнократно.
Обвезници посебне општинске таксе за ППЗ који своје пословање пријављују у другој половини године
(01.07.-31.12.) или своје пословање одјављују у првој половини године (до 30.06.) такса утврђена у
ставу 1. овог члана умањује се за 50%.
Таксени обвезник обавезан је посебну општинску таксу за ППЗ плаћати за сваку годину док има
регистровану дјелатност на територији општине Шамац.
Рјешење о утврђеној таксеној обавези подлијеже промјени у случају промјене дјелатности која може
утицати на смањење или повећање таксене обавезе.
Промјена рјешења о утврђеној таксеној обавези врши се по службеној дужности а може се вршити и уз
подношење писменог захтјева таксеног обвезника.
Члан 7.
Задужења свих субјеката из члана 5. и 6. ове Одлуке, вршиће Одјељење за привреду.
Таксена обавеза се утврђује рјешењем у цјелокупном износу без обзира на датум настанка таксене
обавезе, а умањење се врши поравнањем уплаћеног износа код Одјељења за финансије, које врши и
праћење наплате.
Таксена обавеза престаје на основу приложеног доказа о одјави дјелатности, који се доставља у
оргиналу или овјереној фотокопији Одјељењу за финансије.
Члан 8.
Принудна наплата посебне општинске таксе за ППЗ врши се сходно одредбама важећих законских
прописа.
Члан 9.
Даном ступања на снугу ове Одлуке престаје да важи Одлука о уводјењу посебне
Општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и развој професионалне ватрогасне
јединицеШамац и за развој ватрогаства на подручју општине Шамац («Службени гласник општине
Шамац», број 4/03), Одлука о измјени и допуни Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за
обезбјеђење средстава за опремање и развој професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој
ватрогаства на подручју Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број:1/04), Одлука о
измјенама и допунама Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за
опремање и развој професионалне ватрогасне јединице у Шамцу и за развој ватрогаства на подручју
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05) и Одлука о измјенама и допунама
Одлуке о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и развој
Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/06).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“, а
примјењиваће се од 01.01.2012. године.
Број: 07-022-233/2011
Дана, 29.11. 2011. године
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
4/05 и 9/07), а у вези са чланом 7. Одлуке о подизању и одржавању споменика од посбног значаја за
општину Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/09) Скупштина општине Шамац, на
тридесетдругој редовној сједници одржаној дана 29.11.2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности за постављање спомен плоче на згради ЈУ Народна библиотека
„Шамац“ Шамац легаторима „Просвјете“ Јелени и Сими Дакић
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Члан 1.
Скупштина општине Шамац сагласна је да се на згради ЈУ Народна библиотека''Шамац'' Шамац
постави спомен-плоча легаторима ''Просвјете'' Јелени и Сими Дакић, ради трајног очувања успомене на
личности које су своје некретнине завјештали Српском просвјетном и културном друштву ''Просвјета''
Шамац.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-022-234/2011
Шамац, 29.11.2011.године
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На основу члана чл. 9. и 11. ст 2. и 4. и члана 22. став 2. Закона о стварним правима (''Службени гласник
Републике Српске'', број 124/08 и 58/09), те члана 9. став 2. Одлуке о условима и процедурама у
поступку прибављања и располагања имовином Општине Шамац (''лужбени гласник општине Шамац'',
број 16/10 и 2/11), сагласно одредбама члана 35 и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац на тридесетдругој редовној сједници
одржаној дана 29.11.2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности
за располагање покретном имовином ОДП—у ''Топлана'' – у ликвидацији
Шамац
Члан 1.
У Одлуци о давању сагласности за располагање покретном имовином ОДП-у ''Топлана'' – у
ликвидацији Шамац (''Службени гласник општине Шамац, број 15/11), члан 2. мијења се и гласи:
''Покретне ствари (опрема и уређаји) из члана 1. ове одлуке стављају се на слободно располагање
ликвидационом односно стечајном управнику за потребе спровођења ликвидационог односно стечајног
поступка и исте може у цијелости уновчити у ликвидационом односно стечајном поступку, с тим што је
дужан вишак средстава добивених уновчењем имовине, а по намирењу повјерилаца и трошкова
стечајног поступка, уплатити на жиро-рачун Буџета Општине Шамац, односно Општини Шамац као
оснивачу.''
Члан 2.
Послије члана 2. додаје се нови члан који гласи:
''Члан 3.
Скупштина општине задужује стечајног управника да Скупштини повјерилаца предложи да у комисију
за продају имовине стечаног дужника, за члана комисије као представника оснивача именује Чупељић
Раденка, службеника у Административној служби општине Шамац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-235/2011
Датум, 29.11.2011.године
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На основу чл. 30. и 36. став 3. 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) и чланом 121. Пословника Скупштине општине Шамац (''Службени
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гласник општине Шамац'', број 10/09 и 9/07), Скупштина општине Шамац на тридесетдругој редовној
сједници, одржаној дана 29.11.2011.године, донијела је
О Д Л У К У
о допуни Одлуке о утврђивању накнада за вршење
одређених општинских функција
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању накнада за вршење одређених општинских функција (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/09-пречишћен текст, 14/09, 4/10, 20/10 и 23/10) у члану 2. послије става 2.
додаје се нови став 3. који гласи:
''Одборник има право на накнаду у износу од 450,00 КМ у мјесецу у којем је пауза у скупштинском
засједању.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-022-236/2011
Дана, 29.11.2011. годинe

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине Општине
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на тридесетдругој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац, одржаној 29.11.2011. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-232/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Плана одржавања путева, улица, тротоара и тргова на подручју
општине Шамац у зимском периоду 2011/2012. године
I
Усваја се План одржавања путева, улица, тротоара и тргова на подручју општине Шамац у зимском
периоду 2011/2012. године.
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II
План 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: 07-022-237/2011
Шамац,29.11.2011.год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању јавног реда и мира и криминалитета на подручју општине
Шамац за период 01.01. – 30.09.2011. године
I
Прихвата се Информација о стању јавног реда и мира и криминалитета на подручју општине Шамац за
период 01.01.-30.09.2011. године, број: 09-4/01-052-57/11 од 15.11.2011. године.
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: 07-022-238/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању безбједности саобраћаја за период 01.01. – 30.06.2011.
године са упоредним показатељима за исти период 2010. године
I
Прихвата се Информација о стању безбједности саобраћаја за период 01.01.-30.06.2011. године са
упоредним показатељима за исти период 2010. године, број: 09-01/4-220-5044/11 од 14.11.2011. године.
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“.
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Број: 07-022-239/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Плана одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева и улица у насељима за 2010. годину.
I
Прихвата се Информација о реализацији Плана одржавања, реконструкције и изградње локалних
путева и улица у насељима за 2010. годину
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: 07-022-240/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање
приоритета у мјесним заједницама
I
Прихвата се Информација о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање приоритета у
мјесним заједницама.
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: 07-022-241/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и
успјеху ученика на крају школске 2010/2011. године
I
Прихвата се Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2010/2011. године.
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: 07-022-242/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

179
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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11.2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о функционисању мјесних заједница на подручју општине Шамац
I
Прихвата се Информација о функционисању мјесних заједница 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: 07-022-243/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о регистрацији заједница етажних власника и о инвестиционом и
текућем одржавању стамбених зграда и станова
I
Прихвата се Информација о регистрацији заједница етажних власника и о инвестиционом и текућем
одржавању стамбених зграда и станова.
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: 07-022-244/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације o стању јавне расвјете на подручју општине Шамац
I
Прихвата се Информација о стању јавне расвјете 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: 07-022-245/2011
Шамац,29.11.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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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.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдругој
редовној редовној сједници одржаној 29.11. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације o заштити дјеце са посебним потребама
I
Прихвата се Информација о заштити дјеце са посебним потребама.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-246/2011
Шамац,29.11.2011.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
Број: 01-810-35/11
Дана, 25.11.2011
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД ПОЖАРА ЗА 2012. ГОДИНУ
Р.Б.

1.
2.

Назив задатка, фазе,
активности
Извршити ажурирање
Плана заштите и
спашавања од пожара
Одржати сједницу штаба
ОпШЦЗ

Рок

Носилац
активности

Сарађује

Служба ЦЗ

ПВЈ Шамац

Служба ЦЗ

Чланови
ОпШЦЗ
Повјереници
, ПВЈ и
Полицијска
ст.

3.

Ажурирати план
осматрања, обавјештавања
и надзора терена општине

Служба ЦЗ

4.

Прописати потребне агро техничке мјере и мјере за
уређење и одржавање
пољопривредног
земљишта

Пољопривр
. инспектор

5.

Прописати мјере заштите
шума од пожара

Пољопривр.
Служба ЦЗ
инспектор

6.

7.

8.

9.

Са планом заштите од
пожара упознати ловце,
риболовце, еколошка
удружења и омладинске
организације
Извршити контролу
провођења мјера заштите
од пожара пред жетвену
сезону
У сарадњи са ЕлектроДобој преконтролисати
трасе ниско напонске
мреже и трафостанице
Извршити контролу
одлагалишта комуналног
отпада и санацију дивљих
депонија

Служба ЦЗ

Пољопривр
. инспектор

ЕлектроДобој

Комунална
полиција

Служба ЦЗ

Средства
информисањ
а

Служба ЦЗ

Служба ЦЗ

АД
Комуналац
Модрича
ПЈ Шамац

пoчeтaк

крај

19.03.

26.03.

29.03.

29.03.

23.03.

30.03.

12.04.

30.04.

12.04.

30.04.

20.04.

30.04.

10.05.

31.05.

03.05.

15.05.

02.03.

28.03.

Финансијска
средства

Примједба

гориво

-

Полицијс
ка
станица,
Предсједн
ици
савјета
МЗ
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11

Извршити контролу
знакова упозорења на
опасност од мина и
допунити новим
Све планове активности
увезати са сусједним
општинама

Служба ЦЗ

ПВЈ,
МАК,
НПА Брчко

Служба ЦЗ

Руководиоц
и служби
сусједних
општина

10.05.

31.05

23.04.

30.04.

ГОРИВ
О

Табле,
трака,
коље

ГОРИВ
О

Модрича,
Д. Жабар,
Пелагићев
о, Оџак,
Орашје,
Градачац

У сарадњи са ПВЈ
констатовати стање возила
Чланови
12
Служба ЦЗ
14.05.
31.05.
и опреме и испланирати
ПВЈ
обуку људства
О свим активностима
По динамици
сачинити редовне
13
Служба ЦЗ Учесници
извјештаје, а по потреби и
31.05.- 01.11.
ванредне
Овај план ступа на снагу даном доношења и биће објaвљен у „Службеном Гласинику Општине
Шамац“.
НАЧЕЛНИК
Саво Минић, дипл. прав.

184
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
Број: 01-810-36/11
Дана, 25.11.2011
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД ПОПЛАВА ЗА 2011 - 2012 ГОДИНУ
Р.Б

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Назив задатка, фазе,
активности
Извршити ажурирање
Плана заштите и
спашавања од поплава
Одржати сједницу
штаба ОпШЦЗ
Успоставити ефикасан
систем осматрања ,
обавјештавања и
узбуњивања на
приобалном појасу р.
Босна и р. Сава
У сарадњи са средствима
информисања спровести
информативно
пропагандну активност
Организовати полагање
испита и једнодневну
обуку за управљаче
чамца
Организовати
заједнички састанак
представника ЦЗ
добојске регије

Рок

Финансијска
средства

Носилац
активности

Сарађује

Служба ЦЗ

ОпШЦЗ

12.10.
2011

20.10.
2011

Служба ЦЗ

ОпШЦЗ

25.10.
2011

05.11.
2011

Служба ЦЗ

Повјерени
ци ЦЗ,
спортски
риболовц
и

Служба ЦЗ

БН, ХИТ,
3К

19.11.
2011

26.11.
2011

ГОРИВО

Служба ЦЗ

Лучка
капетаниј
а

01.02.
2012

24.02.
2012

ГОРИВО

Служба ЦЗ

РЦ ЦЗ
Добој

17.02.
2012

24.02.
2012

почетак

крај

Стални задатак

Примједба

10 л. по МЗ
Шамац,
Писари,
ГОРИВО
Црквина,
Тишина и
Засавица
репортаже
са терена

Увезати се
са
општинама
Федерације
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7.

8.

9.

10

11

12

Прописати потребне
агро -техничке мјере и
мјере за уређење и
одржавање
пољопривредног
земљишта
Интезивирати сарадњу
са спортским
риболовним друштвом,
ловцима и еколошким
удружењем
Предузети неопходне
радње у циљу
одржавања
водозаштитних објеката
Извршити чишћење
шахтова, канала и
корита као и
приобалног појаса
р.Сава и р.Босна
Обезбједити пијесак и
вреће као и алат за
затварање пропуста у
граду
Спријечити дивље
депоније и
неконтролисано вађење
шљунка

Пољопривр.
инспектор

Служба ЦЗ

Ушће Босне

Комунална
полиција,
Ушће Босне

Служба ЦЗ
Комуналчна
полиција и
пољоприв.
инспектор

13

Ажурирати систем веза

Служба ЦЗ

14

У буџету предвидјети
средства за набавку
недостајућих МТС

Начелник
Општине

СлужBа
ЦЗ
Предсједн
ици
савјета
МЗ
Ловци,
риболовц
и, еколози
и
средства
информис
ања
Дирекција
за воде
АД
„Комунал
ац“ ПЈ
Шамац
ЈП
Водовод и
канализац
ија
Ушће
Босне
Тања
Гаврић
Служба
ЦЗ,
Дирекција
за воде
Телеком,
повјерени
ци
Служба
ЦЗ

01.11.
2011

По плану
пољ.
инспектора

19.11.
2011

Систем
увезати
преко
повјереник
а по МЗ

Стални задатак

01.11.
2011

30.11.
2011

по
уговору
–
тендеру

01.11.
2011

19.11.
2011

по
фактура
ма

20.10.
2011

01.11.
2011

материјал
депонован
у кругу
предузећа

Стални Задатак

20.10.
2011

28.10.
2011

Приликом усвајања
буџета

Дневниц
е за
Повјерени
15
Служба ЦЗ
По потреби
ангажов
ци
ање
људства
Овај план ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном Гласнику Општине Шамац“.
Рад и дежурства
ускладити са степенима
опасности и
угрожености.

НАЧЕЛНИК
Саво Минић, дипл. прав.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
Број: 01-810-37/11
Дана, 25.11.2011
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА У СЕЗОНИ 2011/2012ГОДИНУ
Носилац
активно
сти

Сарађује

1. Ажурирати Процјену
угрожености и План
заштите и спашавања
од снијежних падавина
2. Обезбједити неопходна
МТС и опрему за
рашчишћавање
путних комуникација
3. Одржати сједницу ОпШЦЗ

Служба ЦЗ

РЦ ЦЗ Добој

01.11.
2011.

11.11.
2011.

АД
„Комуналац“
Модрича,
ПЈ Шамац

Саобраћајни
инспектор

01.11.
2011.

15.11.
2011.

Предсјед
ници
савјета
25 МЗ

Служба ЦЗ

Чланови ОпШЦЗ

01.11.
2011.

08.11.
2011.

Усвојити
план

4,

Саобраћајни
инспектор

Служба ЦЗ

09.11.
2011.

15.11.
2011.

Повјереници

ИНФО
Служба
општине

Служба ЦЗ

15.11.
2011.

20.11.
2011.

Центар за
социјални
рад
Одјелзвње
за
урбанизам
и стам. ком.
послове
АД
„Комуналац“
Модрича, ПЈ
Шамац

Служба ЦЗ

Р.Б. Назив задатка, фазе,
активности

5.

6.

7.

8.

9.

Сагледати тренутно
стање јавних и
некатегорисаних
путева
на подручју
Информисати
становништво о
опасностима од
сњежних падавина и
Сачинити списак старијих
особа и особа којима је
потребно пружити помоћ
Извршити санацију
оштећених путних
комуникација
Обезбједити потребне
количине абразивног
материјала за посипање

Израдити План зимске
службе и упознати
извршиоце радова са
задацима и обавезама
10. Обавијестити и
упозорити власнике и
кориснике стамб. и
посл. објеката о
обавези уклањања

Рок
почетак
крај

Финан- Примједба
сијска
средств
а
АД
„Комуналац“
Модрича, ПЈ
Шамац

Трајан задатак

ВП Ушће Босне

15.11.
2011.

15.04.
2012.

Комунална
полиција

09.11.
2011.

15.11.
2011.

АД
„Комуналац“
Модрича, ПЈ
Шамац

Повјереници ЦЗ

09.11.
2011.

16.11.
2011.

Комунална
полиција

Инсп
екциј
ске
служ

У току зимског
периода

Соли 12 тона,
пијесак из
властитих
извора
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11. Обезбједити свим
потрошачима уредно
снадбијевање ел.
12. Сагледати
могућности
грађевинске
механизације

Електро
Добој РЈ
Шамац
Служба ЦЗ

-

Привредна
друштва

У току зимског
периода
01.11.
2011.

15.11.
2011.

Саставни дио овог плана је План одржавања путева, улица, тротоара и тргова на подручју општине
Шамац у зимском периоду 2011/2012. г.
НАЧЕЛНИК
Саво Минић, дипл. прав.

186
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 Одлуку о измјенама и допунама
Статута Јавне установе „Центар за социјални рад“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ “Центар за социјални рад“ Шамац
број 998/11, коју је на сједници одржаној дана 11.11.2011. 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- 8/11
Шамац, 18.11.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

187
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 Одлуку о измјенама и допунама
правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака
ЈУ “Центар за социјални рад“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака ЈУ “Центар за социјални рад“ Шамац број 999/11, коју је на
сједници одржаној дана 11.11.2011. 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- 9/11
Шамац, 22.11.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Српске “ број
101/04 , 42/05 и 118/05 ), сагласно одредбама члана16., 48. и 61. Статута општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац „ број 4/05 и 9/07 ), начелник Општине о б ј а в љ у ј е
О Г Л А С
о издавању у закуп пословних простора
I
Предмет огласа је издавање у закуп слободних пословних простора у оквиру Развојно-предузетничке
зоне (бивша Творница плетеног намјештаја „Шамац“) у Шамцу.
II
Пословни простори из тачке I овог огласа заинтересованим закупцима издају се у складу са одредбама
члна 12.,13. и 14. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином
Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац „ број 16/10).
III
Предност код издавања пословних простора из тачке I овог огласа имају заинтересована правна или
физичка лица која обављају неку од производних дјелатности и који у оквиру обављања предметне
дјелатности намјеравају запослити одређен број радника са подручја општине Шамац.
Заинтересовани закупци понуду за закуп пословног простора достављају Одјељењу за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
IV
Овај оглас остаје отворен све до попуне слободних пословних простора из тачке I огласа.
Објављивањем овог огласа престаје да важи Оглас о јавном надметању овог органа број 01-374/07 од
07.05.2007. године.
Број: 01-374-9/11
Шамац, 05.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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Република Српска
Министарство за избјеглице и
расељена лица
Одсјек Добој
Број: 18.03/3-3-928/11
Дана, 27.11.2011. године
Списак станова којим је управљало Министарство за избјеглице и расељена лица Републике
Српске
Општина Шамац
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Општина, насеље, улица и
број
Шамац, Цара Душана 7
Шамац, Николе Тесле 52
Шамац, Николе Пашића 74
Шамац, Цара Душана 64
Шамац, Гаврила Принципа 1
Шамац, К.А.Карађорђевића 10
Шамац, Цара Душана 3
Шамац, Гаврила Принципа 1

Структура стана и величина
/м²/
Двособан 51 м²
Једнособан 43 м²
Гарсоњера 31 м²
Једнособан 42м²
Гарсоњера 25 м²
Једнособан 43 м²
Гарсоњера 24 м²
Гарсоњера 30 м²

Власник, односно
носилац права
располагања и
давалац стана на
кориштење
СО Шамац
СО Шамац
СО Шамац
СО Шамац
МУП Шамац
СО Шамац
СО Шамац
Медицински
центар

Примједба
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Шамац, Николе Тесле 20
Шамац, Цара Душана С-26
Шамац, Црквина бб
Шамац, Д.Обрадовића 1
Шамац, К.А.Карађорђевића 11
Шамац, Цара Душана 7
Шамац, Гаврила Принципа 3
Шамац, Д.Обрадовића бб
Шамац, В.Караџића С-35

Једнособан 35 м²
Двособан 66 м²
Двособан 57 м²
Двособан 48 м²
Двособан 62 м²
Двособан 52 м²
Једнособан 36 м²
Гарсоњера 26 м²
Двособан 50 м²

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Шамац, В.Караџића С-26
Шамац, Ђ.Д.Михајловића 73
Шамац, Цара Душана 124
Шамац, Николе Пашића 71
Шамац, К.А.Карађорђевића 26
Шамац, В.Караџића С-35
Шамац, Цара Душана С-64
Шамац, К.А.Карађорђевића 65
Шамац, В.Караџића С-26

Једнособан 37 м²
Гарсоњера 24 м²
Једнособан 45 м²
Гарсоњера 31 м²
Једнособан 36 м²
Једнособан 35 м²
Двособан 57 м²
Једнособан 35 м²
Двособан 68 м²

27. Шамац, Јована Цвијића 22
28. Шамац, К.А.Карађорђевића 73

Гарсоњера 24 м²
Једнособан 42 м²

Шамац, Јована Цвијића 31
Шамац, Јована Цвијића 31
Шамац, П.М.Ненадовића бб
Шамац, К.А.Караџорџевића
65
Шамац, В.Караџића С-35
Шамац, В.Караџића С-17
Шамац, К.А.Карађорђевића 40
Шамац, Николе Пашића 75
Шамац, Г.Принципа 3
Шамац, Ново Село бб
Шамац, Цара Душана С-76

Једнособан 35 м²
Двособан 52 м²
Једнособан 31 м²
Двособан 55 м²

СИЗ становања
ДП Шамац
СО Шамац
Основна школа
МУП Шамац
СО Шамац
ШИТ Шамац
СО Шамац
Медицински
центар
ПИО Шамац
„Утва“ Шамац
ПИК Шамац
СИЗ становања
СО Шамац
ПБС Шамац
СО Шамац
„Босанка“ Шамац
„Текстилац“
Шамац
СО Шамац
Медицински
центар
„Посавка“ Шамац
ПБС Шамац
СО Шамац
ЗОИЛ Шамац

Двособан 57 м²
Гарсоњера 20 м²
Двособан 58 м²
Једнособан 31 м²
Једнособан 42 м²
Двособан 64 м²
Једнособан 42 м²

„Мебош“ Шамац
СИЗ становања
„Мастер“ Шамац
Болница Шамац
„Мастер“ Шамац
ПИК Шамац
СО Шамац

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
168. ОДЛУКА о увођењу посебне општинске таксе за обезбјеђење средстава за опремање и
развој Професионалне ватрогасне јединице Шамац и за развој ватрогаства на подручју
општине Шамац
169. ОДЛУКА о давању сагласности за постављање спомен плоче на згради ЈУ Народна
библиотека „Шамац“ Шамац легаторима „Просвјете“ Јелени и Сими Дакић
170. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о давању сагласности за располагање покретном
имовином ОДП—у ''Топлана'' – у ликвидацији Шамац
171. ОДЛУКА о допуни Одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских
функција
172. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије
сједнице Скупштине Општине
173. ЗАКЉУЧАК о усвајању Плана одржавања путева, улица, тротоара и тргова на подручју
општине Шамац у зимском периоду 2011/2012. године
174. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању јавног реда и мира и криминалитета на
подручју општине Шамац за период 01.01. – 30.09.2011. године
175. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању безбједности саобраћаја за период
01.01. – 30.06.2011. године са упоредним показатељима за исти период 2010. године
176. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Плана одржавања, реконструкције
и изградње локалних путева и улица у насељима за 2010. годину.
177. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Одлуке о анкети као средству за
утврђивање приоритета у мјесним заједницама
178. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и
средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2010/2011. године
179. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о функционисању мјесних заједница на подручју
општине Шамац
180. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о регистрацији заједница етажних власника и о
инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова
181. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације o стању јавне расвјете на подручју општине
Шамац
182. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације o заштити дјеце са посебним потребама
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
183. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД ПОЖАРА ЗА 2012. ГОДИНУ
184. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД ПОПЛАВА ЗА 2010 - 2011 ГОДИНУ
185. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА У
СЕЗОНИ 2011/2012ГОДИНУ
186. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Шамац
187. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈУ “Центар за
социјални рад“ Шамац
188. ОГЛАС о издавању у закуп пословних простора
ОСТАЛО
189. Списак станова којим је управљало Министарство за избјеглице и расељена лица
Републике Српске
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