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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 30. алинеја друга и чл. 33. став 2. и 35. Статута општине Шамац(«Службени
гласник општине Шамац», бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац,на Двадесетпетој редовној
сједници одржаној дана 30.марта 2011.године,донијела је

ОДЛУКУ
О ПОВЈЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
I-ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком,ради ефикаснијег и економичнијег обављања, врши се пренос и повјеравање
одређених послова из надлежности општине Шамац другом правном лицу, одређење послова који се
повјеравају, одређује субјект коме се послови повјеравају, начин и услови финансирања вршења
повјерених послова и друга питања од значаја за вршење повјерених послова.
II - ПОВЈЕРЕНИ ПОСЛОВИИ СУБЈЕКТ КОМЕ СЕ ПОСЛОВИ ПОВЈЕРАВАЈУ
Члан 2.
Послови наплате накнаде паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Шамац
повјеравају привредном друштву „ПОСАВСКИ БОРЦИ“ д.о.о. Шамац(у даљем тексту: носилац јавног
овлашћења) .
Средства прикупљена од наплате накнаде паркрања на јавним паркиралиштима представљају
приход буџета општине Шамац.
Члан 3.
Јавна паркиралишта одређена су одлуком Скупштине општине Шамац.
Услови и начин коришћења,организација 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 4.
Носилац јавног овлашћења је дужан обезбиједити организационе, кадровске, техничке, финансијске
и материјалне услове за обављање повјерених послова из члана 2. ове Одлуке.
III-НАЧИН И УСЛОВИ ФИНАНСИРАЊА ВРШЕЊА ПОВЈЕРЕНИХ ПОСЛОВА
Члан 5.
За вршење повјерених послова утврђених овом Одлуком, носилац јавног овлашћења, има право на
накнаду из Буџета општине Шамац,у мјесечном износу утврђеном уговором.
IV- КОНТРОЛА И НАДЗОР
Члан 6.
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Административне службе општине
Шамац(у даљем тексту: Одјељење)контролише да ли носилац јавног овлашћења у вршењу повјерених
послова из ове Одлуке, поступа у складу са законом и прописима органа општине Шамац, упозорава
носиоца јавног овлашћења када утврди да не поступа у складу са законом и Општинским прописима и
предлаже мјере које носилац јавног овлашћења треба да предузме.
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Члан 7.
Одјељење врши контролу рада носиоца јавног овлашћења у обављању повјерених послова и има
право и дужност да:
а) даје сагласност на организацију рада и услове за обављање повјерених послова,
б) даје обавезна упутства за обављање повјерених послова,
в) пружа стручну помоћ у обављању повјерених послова,
г) врши непосредни увид у обављање повјерених послова,
д) упозори носиоца јавног овлашћења,у писаном облику, на неизвршење повјерених послова и
наложи да у одређеном року обезбиједи извршење послова,
ђ) упозори носиоца јавног овлашћења,у писаном облику, на неправилности, незаконитости или
неблаговременост у извршењу повјерених послова,и одреди рок за њихово отклањање и
е) предузима мјере одговорности.
Члан 8.
Када носилац јавног овлашћења не поступи по упозорењу Одјељења из члана 7.ове Одлуке,
Одјељење може о трошку носиоца јавног овлашћења непосредно извршити поједини задатак из
повјерених послова.
Одјељење је дужно да поступи на начин из става 1. овог члана, када пропуштањем вршења посла
могу настати штетне посљедице за живот и здравље људи, животну средину или имовину те
остваривање права и интереса грађана.
Члан 9.
Одјељење може предложити Начелнику општине да покрене поступак за одузимање повјерених
послова, када носилац јавног овлашћења те послове, и поред упозорења, не обавља или их не обавља
правилно, законито и ажурно.
Повјерене послове из става 1.овог члана врши Одјељење.
Члан 10.
При обављању повјерених послова из ове Одлуке, носилац јавног овлашћења има иста права и
дужности као органи општине Шамац и Административна служба.
Одјељење задржава и послије повјеравања послова из ове Одлуке,одговорност за њихово
извршавање.
V- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са носиоцем јавног овлашћења закључи уговор о
регулисању међусобних права,обавеза и одговорности, у складу са овом Одлуком.
Члан 12
Средства за вршење повјерених послова утврђених овом Одлуком обезбјеђују се у буџету општине
Шамац.
Члан 13.
Одјељење у обављању надзора над радом носиоца јавних овлашћења,има сва општа овлашћења у
надзору над радом која су прописана законом и другим прописима.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-75/11
30. март 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 22.Закона о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској («Службени гласник Републике Српске»,бр. 74/10),а у складу са
чл.1. и 2. Уредбе о класификацији дјелатности Републике Српске(«Службени гласник Републике
Српске»,бр.119/10)и чланом 35.Статута општине Шамац(«Службени гласник општине Шамац»,
бр.4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној дана
30.марта 2011.године,донијела је
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ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне установе
Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“
Шамац(«Службени гласник општине Шамац»,бр.4/10,17/10-исправка и 4/11),у члану 9. став 1. додају
се ријечи:
85. 10–предшколско образовање».
Члан 2.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине општине Шамац да утврди Пречишћени текст
Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-74/11
30. март 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 348. став 3. Закона о стварним правима ("Службени гласник Републике Српске",
број 124/08 и 58/09), сагласно одредбама члана 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",брoj 4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац на Двадесетпетој редовној
сједници одржаној 30.марта 2011.године, донијела је

ОДЛУКУ
о преносу права на некретнинама-без накнаде
I
Средњој школи „Никола Тесла“ Шамац као стварном кориснику и посједнику општина
Шамац без накнаде преноси непокретности означенe као:
- к.ч. број 3/51 уписана у ЗК уложак број 278 КО Шамац површине 581 m2,којој у нарави по
новом катастарском операту одговара к.ч. број 660/3 у истој површини уписана у ПЛ број 245 КО
Шамац, и
- к.ч. број 260/6 уписана у ЗК уложак број 58 КО Шамац, површине 1334 m2, којој у нарави по
новом катастарском операту одговара к.ч. број 1105/130 у истој површини уписана у ПЛ број 245 КО
Шамац, а ради обликовања грађевинске честице.
II
По правоснажности ове Одлуке Основни суд Модрича-Земљишнокњижна канцеларија Шамац и
Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Шамац извршиће укњижбу права
коришћења, односно право посједа на непокретности из тачке I. ове Одлуке у корист Средње школе
„Никола Тесла“ Шамац, са дијелом 1/1.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац".
Број:07-022- 77/2011
П редсједник Скупштине
30. март 2011. године
Предраг Маринковић,др вет. медицине,с.р.
Шамац
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04,42/05 и 118/05) и члана 35. и 60.Статута општине Шамац(„Службени гласник општине
Шамац“,бр.4/05 и 9/07),а у складу са чланом 13. став 2. Oдлуке о наградама и признањима општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,број 2/10),Скупштина општине Шамац,на Двадесетпетој
редовној сједници одржаној дана 30.марта 2011. године,донијела је

ОДЛУКУ
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о додјели награде и признања општине Шамац за 2010.годину
Члан 1.
Поводом 15-тог априла Дана општине Шамац,додјељују се награда и признања општине Шамац за
2010.годину, и то:
1. АПРИЛСКА НАГРАДА:
- ШАХОВСКИ КЛУБ «ШАМАЦ» ШАМАЦ, за такмичарске резултате и промовисање општине
Шамац
- КЊИЖЕВНИ КЛУБ «САВОВАЊЕ» Шамац, за допринос развоју културе на подручју општине
Шамац
Уз Априлску награду додјељује се и новчани износ за сваког носиоца у висини од 500,00 КМ.
2. ПОВЕЉА:
- «ЕКО-МЕД» ЦРКВИНА,за постигнуте резултате и допринос у развоју пчеларства.
3. ПЛАКЕТА:
1) др МИДХАТ ТАБАКОВИЋ ИЗ ШАМЦА, за узузетан допринос и залагање у лијечењу грађана
општине Шамац
2) АЛЕКСА МИНИЋ,за постигнуте резултате у области просвјете
3) др ОЗРЕН СТАНИМИРОВИЋ, за изузетне резултате постигнуте у области здравства и
хуманитарног рада
4. ПОХВАЛА:
1) МИРА ЛУЈИЋ,за резултате постигнуте у објективном и благовременом медијском извјештавању
о догађајима са подручја општине Шамац
2) ВЕСНА ИВКОВИЋ-ЦИЦА,за допринос у развоју и промовисању спорта млађих категорија на
подручју општине Шамац
3) НЕДЕЉКО БАРАЋ,СВЕТОЗАР ВАНОВАЦ И ПЕРО ПОПАРА, за допринос на изградњи
висећег моста на ријеци Босни
4) «ПРИМУС-АГРО», за резултате постигнуте у пољопривреди и едукацији пољопривредника
5) ПЕТАР НЕШИЋ, за резултате постигнуте у пољопривредној производњи.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-76/11
30.март 2011.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу члана 125. став 2.Закона о основном образовању и васпитању(«Службени гласник
Републике Српске»,бр.74/08 и 71/09),а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду Школског
одбора(«Службени гласник Републике Српске»,бр.7/09 и 37/09) и чланом 35.Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац,бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,на Двадесетпетој
редовној сједници одржаној 30. марта 2011.године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора Основне школе „Шамац“ Шамац
у име јединице локалне самоуправе
I
ДАНИСЛАВ НИШИЋ,из Шамца,по занимању дипл.економиста,ЈМБ 0811977102098,изабран је за
члана Школског одбора Основне школе „Шамац“ Шамац у име јединице локалне самоуправе.
II
Ово Рјешење ступа на снагу са даном доношења,а биће објављено у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-111-16/11
30. март 2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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Шамац
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На основу члана 190.Закона о општем управном поступку("Службени гласник Републике
Српске",бр.13/02),сагласно одредбама члана 35.и 59.Статута општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05), Скупштина општине Шамац рјешавајући у предмету за
преношење-поклон земљишта из друштвене својине,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној
дана 30. марта 2011 године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о преносу земљишта у власништво и посјед,без накнаде
I
У Рјешењу о преносу земљишта у власништво и посјед,без накнаде,бр.01-476-4/2008 од 12.12.
2008. године («Службени гласник општине Шамац»,бр.7/08), тачка II. мијења се и измијењена гласи:
«II
По правоснажности овог Рјешења,Основни суд у Модричи-Земљишнокњижна канцеларија
у Шамцу, извршиће укњижбу права својине на непокретности из тачке I. овог Рјешења у
корист Српске Православне Црквене општине Шамац са дијелом 1/1, а код Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове-Подручна јединица Шамац извршиће се
упис права државине у корист Српске Православне Црквене општине Шамац са дијелом
1/1».
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у "Службеном гласнику општине
Шамац".
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против овог Рјешења не може се изјавити жалба,али се може покренути управни спор тужбом
код Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог Рјешења. Тужба се предаје
непосредно Суду у два примјерка.
Број: 07-476-5/11
30.март 2011. године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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На основу чл. 30. алинеја друга 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) и чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине
Шамац, разматрајући Препоруку Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине број
П-314/10 и акт број Ж-СА-05-387/10 од 9.3.2011.године који се односи на извршење Препоруке,на
Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30.марта 2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Шамац даје сагласност на одговор начелника општине Шамац број 01-534-3/11
од 29.3.2011.године и у потпуности подржава начелника општине Шамац у предузимању мјера и
активности у вези питања провођења Препоруке Институције Омбудсмена за људска права Босне и
Херцеговине број П-314/10 и акта за извршење наведене Препоруке број Ж-СА-05-387/10 од
9.3.2011.године, а која се односи на брисање имена Џевада Нуркића са мјесног спомен-обиљежја
погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата и цивилним жртвама рата у Шамцу у периоду
1992-1995 година.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-87/11
30. март 2011.године

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.
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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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац", бр.23/10),
Скупштина општине Шамац, на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30. марта 2011. године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду у 2010.години бр.07/11 са Програмом рада за 2011. годину бр.24/11
Општинске борачке организације Шамац од 5.3.2011.године.
II
Извјештај са Програмом 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: 07-022-78/11
30. март 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Општинске борачке организације Шамац за 2010. годину
Општинска борачка организација Шамац, у 2010. години, своје активности проводила је у складу са Статутом
Борачке организације Републике Српске, Статутом Општинске борачке организације Шамац,Програмским
циљевима и задацима, Програмом рада за 2010. годину, одлукама, закЉучцима и ставовима органа Борачке
организације.
Извјештај садржи активности Општинске борачке организације Шамац које су реализоване у наведеном
извјештајном периоду.
У 2010. години проведени су избори у Борачкој организацији на свим нивоима, од мјесних организација,
Општинске борачке организације,Координационог одбора регије Добој и Борачке организације Републике
Српске.
Борачка организација организована је у складу са својим Статутом. У организационом смислу, у саставу
Борачке организације дјелују и раде са својим органима два одбора: Одбор породица погинулих и заробЉених
бораца и Одбор ратних војних инвалида. У Одборима су изабрани представници ових категорија и потпуно
аутономно доносе одлуке. Као организација која има статус организације од јавног интереса за Републику
Српску, у ситуацији смо да будемо озбиљан преговарач са институцијама власти на свим нивоима.
Општинска борачка организација Шамац, на дан 31.12.2010. године, има 1.535 чланова са потписаним
приступницама. Са потписаном приступницом, у Борачкој организацији учлаЊено је 247 ратна војна инвалида.
На подручју општине Шамац дјелује 18 мјесних борачких организација са својим органима и претставницима у
Општинској борачкој организацији Шамац.
На основу потписаних приступница за чланство у Борачкој организацији, можемо с правом констатовати: да је
Борачка организација легални и легитимни представник својих чланова. Борачка организација, својим
дјеловањем, заступа интересе и оних бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, који, из
било којих разлога, нису потписали приступницу за чланство у Борачкој организацији.
Поред евидентираних активности које су вођене у 2010. години, саставни дио Извјештаја чини преглед
утрошка средстава са којима је располагала Општинска борачка организација Шамац, са чиме су реализоване
активности које су вођене, као и завршни рачун урађен у складу са законским прописима.
Рад Борачке организације у 2010. години, огледао се кроз слиједеће активности:
А- ИЗБОРИ У БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
Б – РАД ОРГАНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
В – СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
Г – ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ
ГОДИШЊИЦА
Д – РАД Д.О.О. ,,ПОСАВСКИ БОРЦИ” ШАМАЦ
Ђ – РАД ОПШТИНСКОГ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ШАМАЦ
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Е – РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Ж - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ
А - ИЗБОРИ У БОРАЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
На основу члана 47.Статута Борачке организације Републике Српске, Скупштина Борачке организације
Републике Српске, 10. децембра 2009. године, у Брчком, донијела је Одлука о провођењу избора у Борачкој
организацији Републике Српске на свим нивоима (мјесни, општински, регионални и републички ниво) и свим
органима. Избори су завршени, 15. јула 2010. године, на Мраковици, када је за предсједника Борачке
организације Републике Српске изабран Пантелија Ћургуз, чланови Предсједништва, чланови Одбора ратних
војних инвалида, чланоови Одбора породица погинулих и несталих бораца, чланови Статутарне комисије и
других скупштинских комисија. За члана Предсједништва, са регије Добој, изабран ја Марко Василић из Брода.
У Одбор РВИ са ове регије изабран је Данило Крстић из Модриче. Нашу регију у Одбору породица погинулих и
несталих бораца претставља Цвијан Маринковић из Шамца, који је изабран и у Статутарну комисиј БОРС-а.
Након изборне скупштине обављено је конституисање органа. За предсједника Предсједништва изабран је
Дражен Перендија из Вишеграда; за предсједника одбора РВИ Мико Шкорић из Бање Луке; за предсједника
Одбора породица погинулих и несталих бораца Станислав Јунгић из Бање Луке.
Координациони одбор регије Добој одржао је сједницу 27. маја 2010. године у Добоју на којој су утврђени
приједлози за избор чланова органа БОРС-а.
Изборне активности у Општинској борачкој организацији Шамац, у мјесним борачким организацијама, вођене
су у марту и априлу. Током изборног процеса основана је Мјесна борачка организација Ново Село ИИ, така да
сада на подручју општине дјелује 18 мјесних борачких организација.
Одбор породица погинулих и несталих бораца конституисан је 24. маја 2010. године, а за предсједника је
изабран Цвијан Маринковић.
Одбор РВИ конституисан је 25.маја 2010.године.За предсједника је изабран Горан Тодоровић.
Изборна скупштина Општинске борачке организације Шамац одржана је 26.маја 2010.године,када су изабрани:
- предсједник Скупштине Лазар Благојевић, а потпредсједници Цвијан Маринковић и Горан Тодоровић
(предсједници одбора ППБ и РВИ).
- Предсједништво Скупштине од 9 чланова (Цвијан Маринковић, Горан Тодоровић, Цвијетин Маслић,Благо
Јешић, Чедо Лукић, Живка Мокрић, Петар Танасић, Петко Бијелић, Илија Арсенић),
- Статутарна комисија (Перо Босић, Коста Ђукић, Татомир Вуковић),
- Надзорни одбор (Ђуро Стојић, Радован Зорановић, Синиша Митровић),
- делегати у скупштину Борачке организације Републике Српске,Цвијан Маринковић и Лазар Благојевић,
- Комисија за историју и његовање традиције ослободилачких ратова историју и документацију (Милован
Дујковић, Станко С. Пивашевић, Илија Павловић).
Након конституисања Предсједништва скупштине Општинске борачке организације Шамац, за предсједника
је изабран Петко Бијелић.
Б – РАД ОРГАНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Општинска борачка организација Шамац учествовала је у раду Изборне скупштине Борачке организације
Републике Српске преко изабраних представника Лазара Благојевића и Цвијана Маринковића,одржане 15. јула
2010.године,на Мраковици. Скупштина БОРС-а је Цвијана Маринковића изабрала у Одбор породица погинулих
и несалих бораца из изборне јединице регије Добој. Као члан Одбора, он је учествовао у раду двје сједнице,
колико је и одржано након избора до краја 2010. године.
На регионалном нивоу, одржане су три сједнице Координационог одбора регије Добој. Прва је одржана у
Добоју, 27. маја 2010. године, на којој су утврђени приједлози регије за избор чланова у органе Борачке
организације Републике Српске. Друга сједница Координационог одбора регије Добој одржана је у Броду, 17.
септембра 2010. године, а трећа сједница је одржана у Петрову, 18. новембра 2010. године. Општинску борачку
организацију Шамац у Координационом одбору претстављају Лазар Благојевић – предсједник Скупштине,
Цвијан Маринковић – предсједник Одбора ППБ, Горан Тодоровић – предсједник Одбора РВИ и Петко Бијелић –
предсједник Предсједништва Скупштине ОБО Шамац.
Редовна сједница Скупштине Општинске борачке организације Шамац одржана је 27. фебруара 2010. године.
На сједници је усвојен Извјештај о раду за 2009. годину и Програм рада за 2010. годину. Скупштина је усвојила
Одлуку о провођењу избора у Општинској борачкој организацији Шамац, којом је утврђена динамика изборне
активности, а рок за провођење био је 31. маја 2010. године. Наведена Одлука је испоштована на тај начин што
је 26. маја 2010. године одржана Изборна скупштина ОБО Шамац, како је написано у овом извјештају.
Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2009. годину, са Програмом рада за 2010.
годину, рзматрана је и усвојена на сједници Скупштине општине Шамац 31. марта 2010. године.
Одбор РВИ Скуштине Општинске борачке организације Шамац, у старом сазиву, бавио се питањем ревизије
ратних војних инвалида. Одржана са два радна састанка са Начелником општине. Организован је регионални
састанак у Шамцу, 12. марта 2010. године, коме су присуствовали Пантелија Ћургуз – предсједник Борачке
организације РС, Љиља Бошњак - Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и
борачко-инвалидске заштите у Влади РС, Душко Милуновић – предсједник Централне ревизионе комисије и
претставници РВИ из Шамца, Модриче, Брода, Доњег Жабара и Пелагићева. У вези са ревизијом, Одбор РВИ у
новом сазиву наставио је активности у пружању помоћи при улагању жалби Другостепеној комисији и писању
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тужби на рјешења донесена од стране Другостепене комисије. Обезбијеђено је гориво за одлазак РВИ у Бању
Луку, позиваних на Другостепену комисију.
Одбор ратних војних инвалида Скупштине ОБО Шамац конституисан је 25. маја 2010. године. Одбор броји 20
чланова. На овој сједници је изабрано Предсједништво Одбора од 9 чланова, три члана у Скупштину ОБО
Шамац, а Горан Тодоровић за предсједника Одбора. Предсједништво Одбора РВИ одржало је двије сједнице 24.
јуна и 27. децембра 2010. године. Чланови Предсједништва су расправљали о проблематици везано за
материјални положај ове популације. Закључак Предсједништва, са сједници од 24. јуна, да се разговара са
Удружењем РВИ Шамац о заједничком дјеловању,реализован је 9.новембра 2010.Општинска административна
служба сазвала је заједнички састанака претставника ОБО Шамац и Удружења РВИ Шамац, са Начелником
општине и члановима Кабинета начелника. На овом састанку Одбор РВИ ОБО Шамац изложио је свој програм
рада и утрошак средстава, што је сазивач тражио од учесника састанка. Удружење РВИ Шамац није дало
информацију о свом раду и трошковима. Након овог одржан је још један састанк, 17. новембра 2010. године,
ОБО Шамац и Удружење РВИ Шамац, након кога су задржане исте позиције.
Поводом Дана инвалида, 3. децембра,Одбор је присуствовао радном састанку са Начелником Општине,
господином Савом Минићем, на којем су били присутни и представници других удружења која окупљају
инвалидна лица.
Одбор породица погинулих бораца Скупштине ОБО Шамац конституисан је 24. маја 2010. године. Одбор
броји 20 чланова. Том приликом изабрано је Предсједништво од 5 чланова, три члана у Скупштину ОБО Шамац,
а за предсједника Цвијан Маринковић. Одбор је одржао двије сједнице: 17. септембра и 20. децембра 2010.
године. На првој сједници је усвојен програм рада Одбора. Предсједништво се бавило актуелним питањима и
материјалним положајем породица погинулих бораца.
Предсједништво Скупштине Општинске борачке организације Шамац, у новом сазиву, одржавало је 4
сједнице, од којих су двије биле са предсједницима Мјесних борачких организација. У овом извјештају ћемо
нагласити питање зајма којим се бавило Предсједништво и комплетна организација. Много енергије је утрошено
у провођењу процедуре конкурса за зајам незапослених демобилисаних бораца. Предсједништво је именовало
комисију која је савјесно одрадили свој дио посла. На конкурс се јавило 80 демобилисаних бораца. Комисија је
предложила ранг листу од 67 кандидата коју је Предсједништво потврдило. Према утврђеним критеријима
БОРС-а, 8 демобилисаних бораца наше Општине улази у прву расподјелу одобрених срдстава од 10 милиона
КМ. Од њих осам, још нико није реализовао тражени зајам.
Друго важно питање којим се Предсједништво бавило је отварање Клуба ветерана (бораца). Кандидован је
пројекат Општини и Борачкој организацији РС. Пројекат је прихваћен. Клуб бораца је ушао у приједлог
стратегије развоја општине Шамац до 2020. године, с тим да ће ићи у реализацију у првој фази до 2012. године.
Борачка организација Републике Српске је прихватила наш пројекат, тако што смо уврштену међу пет
општинских борачких организација у којима ће се прво отворити клубови бораца. На ову тему Предсједништво
је одржаало радни састанак у Шамцу, 26. октобра 2010. године, коме су присуствовали претставници БОРС-а,
Начелник општине са својим сарадницима, директор Дома здравља са стручним радницима Центра за ментално
здравље и директор Центра за социјални рад. Реализација пројекта треба да буде завршена у првој половини
2011. године.
Чланови Борачке организације учествовали су у раду Управног и Надзорног одбора Д.О.О. ,,Посавски борци”
и Управног и Надзорног одбора Општинског фонда солидарности Шамац, као и Првостепене стамбене
комисије, именоване од стране Начелника Општине.
За пројекат бањске рехабилитације Влада Републике Српске одобрила је средства у износу од 300.000 КМ.
Пројектом је обухваћено 600 корисника из категорије породица погинулих бораца и ратних војних инвалида.
Распоредним налогом, који је сачинило Министарство рада и борачкоинвалидске заштите, Општина Шамац је
добила 9 мјеста. На Јавни позив пријавило се 18 РВИ и чланова породица погинулих бораца. На основу
критеријума, прописаних од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, Одјељење за општу
управу провело је прописани поступак и сачинила ранг-листу за бањску рехабилитацију.
Према сачињеној ранг-листи, бањску рехабилитацију у 2010. години користила су слиједећа лица из Општине
Шамац:
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Милош Савић
Марјан Илинчић
Момир Марковић
Лазар Симеуновић
Зорка Микановић
Никола Антић
Мирјана Саркић
Мара Бабић
Живка Мокрић

СТАТУС
РВИ ИИИ категорија 90%
РВИ В категорија 70%
РВИ ВИИИ категорија 40%
РВИ ИХ категорија 30%
мајка погинулог борца
отац погинулог борца
мајка погинулог борца
мајка погинулог борца
супруга погинулог борца

МЈЕСТО
Шамац
Крушково Поље
Обудовац
Гајеви
Крушково Поље
Брвник
Шамац
Градачац
Горња Слатина

Наведена лица, бањску рехабилитацију користила су од 19-29. августа 2010. године у бањи ,,Врућица” Теслић.
На име путних трошкова сваком кориснику исплаћено је по 50,00 КМ. Делегација у саставу: Саво Минић –
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Начелник Општине, Лазар Благојевић, Цвијан Маринковић и Петко Бијелић, 26. августа, посјетила је
кориснике бањске рехабилитације.
Јавни фонд дјечије заштите, у 2010.години,организовао је љетовање дјеце у Кумбору.Пројектом су обухваћена
дјеца са посебним потребама, дјеца социјално-угроженог стауса, дјеца вишечланих породица (троје и више
дјеце), и дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида. Овим пројектом 202 дјеце погинулих бораца и
ратних војних инвалида у Републици Српској користило је љетовање у Кумбору. Распоредним налогом
Општинска борачка организација Шамац добила је 2 мјеста.
Љетовање у Кумбору, од 30.08. до 08.09.2010. годинеу, користили су:
Р.Б.
1.
2.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јована Петровић
Оливера Цвјетковић

ИМЕ РОДИТЕЉА И СТАТУС
Недељко – ратни војни инвалид
Зоран – ратни војни инвалид

МЈЕСТО
Обудовац II
Шамац

Програмом рада планирано је да поводом божићних и новогодишњих празника посјетимо један број породица
погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца. Приликом посјете уручена је новчана помоћ у износу од по
100 КМ. Предсједништво Скупштине Општинске борачке организације Шамац, 28. децембра 2010. године,
уважавајући приједлоге који су стигли из мјесних борачких организација, сачинило је списак за посјету. На
основу утврђеног списка за Нову годину и Божић, 2011. године, посјетили смо слиједеће породице:
Р.б
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.
31.
32.

Презиме и име
Дејић Предраг
Јовановић М.Бранко
Јовановић Ђорђија
Митровић Љиља
Божић Драган
Станојевић Ристо
Лазић Ана
Ђокић Радојка
Стојановић Никола
Илишковић Митар
Кертић М. Перо
Мокрић Радојка
Џомбић Лазар
Савић Стана
Лемез Милан
Ђурић Стојадин
Босић Миленко
Чанчаревић Мирко
Васиљевић Ђоко
Сјеничић М. Стојан
Којић Марија
Слијепчевић Миле
Миросављевић Ђорђа
Перић Андрија
Милојевић Милан
Глигоревић Марта
Пивашевић М. Драган
Воћкић Панто
Ристић Милан
Софреновић Марко
Савић Жарко
Додик Весо

Статус
борац
борац
ППБ
СУБ
борац
борац
ППБ
ППБ
борац
борац
борац
ППБ
борац
ППБ
РВИ
борац
борац
борац
борац
борац
СУБ
борац
борац
ППБ
ППБ
ППБ
борац
РВИ
борац
борац
борац
борац

Мјесто
Д. Слатина
Обудовац
Обудовац
Обудовац
Обудовац
Обудовац II
Баткуша
Баткуша
Брвник
Г. Слатина
Г. Слатина
Г. Слатина
С. Слатина
Гајеви
Лугови
К. Поље
Писари
Д. Црквина
Г. Црквина
Г. Црквина
Шкарић
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Тишина
Тишина
Н. Село
Н. Село II
Н. Село II
Н. Село II
Н. Село II

ЈМБГ
2107965121265
1510967121284
2601934121253

Износ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
50,00 КМ
50,00 КМ
50,00 КМ
50,00 КМ

0405941121276
1505937121286
2509932126262
0810965121252
0911942121256
2111951121251
0210934126267
0909968121276
0310945186968
1602945172170
2507956121285
0303957121252
2104958121250
0406956121252
1707966123346
2303955121252
1902994181502
3108935123327
1710964186953
3011962121260
709937121268
0605950193823
0101961302812
0301951302821
1106955163318

Поводом Дана бораца Републике Српске посјетили смо четири породице борачких категорија:
Р.б
1.
2.
3.
4.

Презиме и име
Симић Тихомир
Мијанић Синиша
Цвјетковић Лука
Јовановић Ђорђија

Статус
борац
РВИ
ППБ
ППБ

Мјесто
Српска Тишина
Писари
Српска Тишина
Обудовац

Износ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
100,00 КМ
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Представници Борачке организације присуствовали су сахранама умрлих бораца,ратних војних инвалида и
породицама погинулих бораца, у случајевима гдје смо били обавијештени о сахрани. Таквих случајева, у 2010.
години, је било 26.
Остварили смо добру сарадњу са великим бројем организација и удружеЊа која дјелују на подручју Општине.
Посебно се то односи на СПКД ,,Просвјета” Шамац, СПКД ,,Просвјета” Обудовац, Српску православну цркву,
односно све цркве на подручју Општине, основне школе на подручју Општине и средњу школу ,,Никола Тесла”
из Шамца. Наша сарадња са СУБНОР-ом је на задоваЉавајућем нивоу. Са Савезом логораша Шамац имамо
добру сарадЊу.
Настављена је сарадња са Борачком организацијом Друге крајишке бригаде,са којом је извршено братимљење.
Ријеч је о Борачкој организацији која окупља борце ове бригаде који су највећи дио рата провели на посавском
ратишту, бранећи заједно са борцима Друге посавске бригаде границе Републике Српске у Посавини.
Представници Друге крајишке бригаде били су наши гости, 16. маја 2010. године приликом обиљежавања Дана
Друге посавске бригаде. Делегација Општинске борачке организације Шамац узвратила је посјету, 18.
септембра 2010. године, Борачкој организацији Друге крајишке бригаде, на Раковичким Барама, када је
обиљежена 19. годишњица формирања ове ратне јединице.
Материјални положај борачких категорија је на ниском нивоу. Велики број бораца, ратних војних инвалида,
као и дјеце погинулих бораца немају запослења. Није мали број оних који још нису на квалитетан начин
стамбено ријешени.
Реализујући програм самопомоћи ветеранима рата формирана је група за подршку, која је активно радила
током 2010. године. Заједно са Општинском борачком организацијом Модрича организован је, 13-15. августа,
викенд излет у Ивањицу, групе за подршку из Шамца и Модриче. Том приликом, поред Ивањице, чланови групе
ишли су на Голију и у Гучу на Сабор трубача. Група за подршку броји 10 чланова. Радом групе руководе Лазар
Благојевић и Ђоко Пупчевић који су завршили обуку за вођу групе. Рад групе прати, путем интервизије, Центар
за ратну трауму из Новог Сада. У Дервенти је, од 10-12. децембра 2010. године, одржана промоција пројекта
рада и водитеља група за подршку демобилисаних бораца.
В – СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
Проблем стамбеног збрињавања борачких категорија још увијек је наглашен. Имамо још породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида и бораца који немају квалитетно и трајно ријешено стамбено питање. Према
коначној ранг листи 4 породице погинулих бораца чекају на додјелу стамбене јединице и један РВИ. Од
породица погинулих бораца 3 су одбиле понуђену стамбену јединицу сматрајући је неадекватном. Према
Уредби Владе Републике Српске, разлози због којих Милица Драгић, Стана Богдановић и Љуба Шаркановић
нису прихватиле понуђену стамбену јединицу нису оправдани, те у таквим случајевима лице које одбије и не
прихвати понуђену стамбену јединицу иде на зачеље ранг листе. Милици Драгић, која живи сама, према Уредби
припада гарсоњера, а Стани Богдановић и Љуби Шаркановић, које живе са двоје дјеце, припада једнособан стан.
Њих двије нису прихватиле једнособне станове из разлога што имају дјецу различитих полова, што Уредба није
узела уобзир. Ристо Душанић, дијете погинулог борца има право на гарсоњеру, али због свога мјеста на ранг
листи није дошао на ред. Ненад Чалић, РВИ И категорије 100 %, параплегичар у колицима у првој је
приоритетној групи за стамбено збрињавање. Он из оправданих разлога није могао прихватити стамбену
јединицу на четвртом спрату.
Ненад Чалић користи стан који има статус напуштене имовине, прилагођен његовим потребама. О његовом
случају је детаљно упознато Министарство рада и борачко-инвалидске заштите. Првостепена стамбена комисија
је упутила приједлог Министарству да се изнађе начин, додјелом или куповином стана у коме је смјештен Ненад
Чалић, а који је прилагођен његовим потребама.
Стана Богдановић и Љуба Шаркановић користе станове који имају статус напуштене имовине и у надлежности
су Министарства за избјегла и расељена лица. Милица Драгић је подстанар и плаћа кирију, а Ристо Душанић
станује код бабе у Крушковом Пољу.
Програмом трајног стамбеног збрињавања, Влада Републике Српске, заједничким улагањем са Општином, у
2009. години, изградила је у Шамцу 27 стамбених јединица.
Влада је уложила 1.100.000 КМ, Општина Шамац 250.000 КМ. У октобру 2009. године, уручени су кључеви од
22 стана, док је 5 станова подијељено 2010. године, јер се морала провести процедура утврђивања коначности
допунске ранг листе. Поводом крсне славе Општине и Борачке организације Митровдана, 5. новембра 2010.
године, обављена је подјела 5 станова породицама погинулих бораца. Станове су добили:
Р/б
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Божица Петковић
Јела Вукојевић
Петра Максимовић
Мира Срдић
Слободан Евђић

Статус члана
мајка ПБ
мајка ПБ
супруга ПБ
супруга ПБ
дијете ПБ

Мјесто
Шамац
Шамац
Шамац
Шамац
Д. Црквина

Ст. јединица
једнособан стан
гарсоњера
једнособан стан
једнособан стан
гарсоњера

Према распоредном налогу за 2009. годину, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, на име трајног
стамбеног збрињавања, планирало је Општини Шамац неповратна новчана средства за 6 лица са коначне ранглисте из 2007. године.
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Првостепена стамбена комисије и Општинска борачка организација Шамац је обавила посао, прописан
Уредбом, и доставила сву потребну документацију Министарству рада и борачко-инвалидске заштите у августу
2009. године, на основу које Министар треба да потпише рјешење за исплату неповратних новчаних средстава
слиједећим корисницима:
Р.Б.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
СТЕТУС
МЈЕСТО
ИЗНОС
1. Јока Стојичић
ППБ
Шамац
7.910,00 КМ
2. Славка Цвјетковић
ППБ
Шамац
8.000,00 КМ
3. Смиља Бабић
ППБ
Шамац
8.000,00 КМ
4. Даница Шарчевић
ППБ
Горња Црквина
8.000,00 КМ
5. Цвета Мишковић
ППБ
Шамац
8.000,00 КМ
6. Горица Мокрић
ППБ
Шамац
8.000,00 КМ
Средства нису исплаћена у 2009. години. Обавеза је пренесена у 2010. годину.Пошто средства нису исплаћена
ни 2010. године, ову обавезу Министарство је пренијело у 2011. годину.
Према коначној ранг листи,потврђеној од стране Другостепене стамбене комисије, Министарство рада и
борачко инвалидске заштите има обавезу да исплати неповратна новчана средства за 53 породица погинулих
бораца и 16 РВИ.
Општинска борачка организација Шамац водила је активности, а Општина обезбиједила средства, у износу од
13.300,00 КМ, у сврху побољшања услови становања за:
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Милан Лемез
Марина Катанић
Драгица Илић
Бошко Мићић
Раде Илинчић
Нада Петковић
Којо Станковић
Игор Милашиновић

СТЕТУС
РВИ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
ППБ
РВИ

МЈЕСТО
Крушково Поље
Горња Црквина
Гајеви
Шамац
Крушково Поље
Горњи Хасић
Ново Село ИИ
Шамац

ИЗНОС
3.000,00 КМ
3.000,00 КМ
1.000,00 КМ
800,00 КМ
2.500,00 КМ
2.000,00 КМ
800,00 КМ
200,00 КМ

Г - ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ГОДИШЊИЦА
Давање помена погинулим борцима ВРС у Одбрамбено-отаxбинском рату,његовање и чуваЊе тековина
ослободилачких ратова, трајни је задатак и спада у ред значајних активности Борачке организације. Према
Програму рада, усвојеном на редовној сједници Скупштине Општинске борачке организације Шамац, ове
активности реализоване су самостално или у сарадњи са другим организацијама културног и спортског
карактера, Српском православном црквом и институцијама власти,у зависности какав карактер су имале
конкретне манифестације.
Борачка организација Републике Српске, својом одлуком, утврдила је да Дан Првог српског устанака
обиЉежава као Дан бораца Републике Српске. Централно обиљежавање Дана бораца одржано је 14. фебруара
2010. године у Бањој Луци. Ова манифестација, једна је од 18 које се обиљежавају на републичком нивоу,под
покровитељством Владе Републике Српске. Свечаности је присуствово Министар рада и борачкоинвалидске
заштите у Влади РС и изасланик Предсједника Републике, ратни и поратни команданти ВРС, као и садашње
војне компоненте у БиХ из Републике Српске. Централној свечаности обиљежавања Дана бораца РС
присуствовала је и делегација Општинске борачке организације Шамац.
Поводома Дана бораца Републике Српске и Првог српског устанка, Општинска борачка организација Шамац,
у сарадњи са СПКД ,,Просвјета” Шамац и КУД-ом Шамац, организовала је 13. фебруара свечану академију. Том
приликом положени су вијенци на спомен-обиљежја у граду.Одржана је бесједа.Проглашени су побједници и
уручене неграде учесницима на конкурс Општинске борачке организације Шамац на тему: ,,Осамнест година
Републике Српске'', за ученике основне школе. Изведен је пригодан културни програм.
Мјесна борачка организација Шамац обиЉежила је Дан Мјесне борачке организације и 5. батаљона, 17. априла
2010. године.
Дан побједе над фашизмом, 9. мај 2010. године, обиљежен је полагаЊем вијенаца на спомен-обиЉежја у
Шамцу. Овај помен обавЉен је заједно са СУБНОР-ом и претставницима општинске власти.
Општинска борачка организација Шамац обиљежила је, 16. маја, Дан Друге посавске бригаде. У званичном
дијелу програма, код централног споменика на тргу у Шамцу, одата је почаст ратној застави, одржан је
молитвени помен погинулим борцима ВРС, поздравно обраћење званичника и полагање вијенаца. У програму је
учествовао хор ,,Хироними'' Соколског друштва Свети Василије Острошки из Шамца. Након званичног дијела
програма настављено је дружење бораца. Свечаности је присуствовао ратни командант бригаде, Миле Бероња.
Гости ове свечаности били су представници Друге крајишке бригаде из Бања Луке, предсједник БОРС-а
Пантелија Ћургуз и претставници општинских борачких организација Модриче, Пелагићева и Брчког.
Делегација Општинске борачке организације Шамац присуствовала је, 17. маја, обиљежавању Дана Прве
посавске бригаде у Брчком.
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Операција ,,Пробој коридора” ушла је у календар значајних датума које Борачка организација РС обиљежава.
Покровитељ ове манифестације је Влада Републике Српске. Централна манифестација одржана је 27. јуна 2010.
године, на Дугој Њиви, гдје се окупио велики број бораца, старјешина, званичника и народа Требаве и Посавине.
Мјесна борачка организација Горња Слатина, већ шесту годину организује Видовдански сабор. Организована
је свечана академија,27.јуна.У програму су учествовали фолкорни ансамбл СПКД ,,Просвјета“ Горња Слатина.
На Видовдан, 28. јуна, служен је молитвени помен за погинуле борце ВРС из ГорЊе Слатине. Положени су
вијенци на споменик погинулим борцима ВРС, споменик погинулим припадницима равногорског покрета и
споменик борцима НОР-а и жртвама фашистичког терора у Другом свјетском рату.
Спортска такмичења, у више дисциплина, одвијала су се до вечерЊих часова. Проглашење побједника и
уручење пехара и диплома обављено је увече, дружење и заједничка вечера отегло се дубоко у ноћ.
Откривање и освећење спомен-плоче погинулим борцима ВРС и цивилним жртвама Доње Црквине обављено
је 11. јула 2010. године.
Помен погинулим борцима ВРС и цивилним жртвама из Брвника, служен је 19. јула. Меморијални турнир у
фудбалу одигран је 19. и 20 јула 2010. године.
У Гајевима, 26. јула 2010. године, у спомен цркви, служен је помен погинулим борцима ВРС и цивилним
жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата. Меморијални турнир у фудбалу одигран је 26. и 27. јула.
Парастос за погинуле борце ВРС из Шкарића, одржан је 16. августа. Цвијеће је положено на спомен-плочу и
на грбове погинулих бораца. Тога дан отворен је меморијални турнир у малом фудбалу на мале голове, који је
трајао наредних десет дана.
Мјесна борачка организација Средња Слатина, 18. августа, чинила је помен за погинуле борце ВРС и цивилне
жртве Средње Слатине. Истог дана одигран је и меморијални турнир у фудбалу.
На дан Преображења Господњег, 19. августа 2010. године, служен је парастос за погинуле борце ВРС и
цивилне жртве Одбрамбено-отаџбинског рата Горње и Доње Црквине. Одигран је меморијални турнир у
фудбалу.
На дан Успења Пресвете Богородице, 28. августа 2010. године, у Крушковом Пољу служен је парастос за
погинуле борце ВРС и цивилне жртве Одбрамбено-отаџбинског рата из Крушковог Поља. Одигран је
меморијални турнир у одбојци.
На Усјековање главе светог Јована КрститеЉа, 11. септембра 2010. године, у Писарима је служен парастос за
погинуле борце ВРС и цивилне жртве овог села у Одбрамбено-отаxбинском рату.
Друга Крајишка бригада, 18. септембра 2010. године, обиљежила је деветнаесту годишњицу свога формирања.
Обиљежавање дана бригаде одржано је на Раковичким Барама код споменика погинулим борцима бригаде.
Општинска борачка организација Шамац, са својом делегацијом присуствовала је овом чину.
У Баткуши је на дан свете Петке, 27. октобра 2010. године, служен молитвени помен за погинуле борце ВРС и
жртве претходних ратова.
Парастос за погинуле борце ВРС и цвилне жртве Одбрамбено-отаџбинског рата из Обудовца и Обудовца II,
служен је 13. новембра 2010. године.
У Доњој Слатини, 14. новембра 2010. године, служен је парастос за погинуле борце ВРС и цивилне жртве
Одбрамбено-отаџбинског рата.
Округли сто на тему: ,,Страдње Срба Српске Тишине у претходним ратовима'' одржан је у Српској Тишини,
30. новембра 2010. године. Реализацију овог скупа припремили су Мјесна борачка организација Српска Тишина
и Комисија за његовање традиције ослободилачких ратова, историју и документацију.
У Шамцу и Тишини 1. децембра 2010. године, служен је парастос за погинуле Србе из Шамца и Тишине у
Другом свјетском рату, као и погинуле борце ВРС и цивилне жртве у Одбрамбено-отаxбинском рату.
Поред горе наведених меморијалних турнира, још су организовани меморијални турнири у фудбалу:
У Шамцу меморијални фудбалски турнир ,,Александар – Ацко Јефтић” у организацији ФК ,,Борац” Шамац.
У Горњој Слатини меморијални фудбалски турнир ,,Жућо и Верона”, чији је организатор ФК ,,Будућност”
Горња Слатина.
Одигравање меморијалних фудбалских турнира организовали су клубови и Општински фудбалски савез.Свој
допринос одигравању меморијалних турнира дала је и судијска организација, као и клубови учесници турнира.
Општинска борачка организација Шамац изражава захвалност свима који су дали допринос у вези одржавања
ових манифестација, чиме се даје допринос да се имена погинулих бораца, некадашЊих спортиста помиЊу и
чувају од заборава.
Крсна слава Борачке организације свети Великомученик Димитрије,2010.године,као и претходних година, што
смо чинили на општинском нивоу, заједно је прославЉена са Српском православном црквом и Општином.
Света литургија служена је у храму светог великомученика Димитрија. Након литургије коју је служио Његово
преосвештенство владика Зворничко-тузлански Василије, у хотелу ,,Плажажж, славској свечаности
присутвовале су бројне делегације вјерског, државног, политичког, војног и друштвеног живота.
Д – РАД Д.О.О. ,,ПОСАВСКИ БОРЦИ”
Управни одбор Предузећа разматрао је и усвојио Извјештај о раду Д.О.О. ,,Посавски борци” за 2010. годину.
Информација о раду Предузећа расправљана је и на сједници Предсједништва ОБО Шамац. Предузеће има 6
запослених радника који су пријављени и за њих се уредно уплаћују законом прописани доприноси. Један од
радника је на боловању од 2008. године, што се одражава на стање у Предузећу.
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Пословање Предузећа је отежано, јер је изразито низак степен наплате паркинг простора. Са тако ниском
наплатом није могуће остварити исплату плата на прописаном нивоу, тако да се плате исплаћују умаЊене, а
зависе од реализације свакога од радника. Због ове ситуације Предузеће није у могућности да удовољи захтјеву
за ослобађање од плаћања паркинга борачким категоријама, о чему је било ријечи на сједници Изборне
скупштине Општинске борачке организације.
Поред наплате паркинга, што је за сада основна дјелатност Предузећа, током 2010. године, Предузеће је
обавило и неколико повремених послаова, на којима су ангажовани демобилисани борци. По том основу
остварени су приходи у износу од 8.067,60 КМ.
У току 2010. године остварена је реализација од наплате паркинг простора у износу од 15.237 КМ. Поврат
доприноса износи 7.180 КМ. Укупни приход Предузећа у 2010. години био је 30.484, 60 КМ.
Исплата нето плата запосленим радницима иноси 9.874,50 КМ. Накнада за повремено ангажовање радника
износи 5.375 КМ. Доприноси су 11.346,62 КМ. Остали трошкови износе 3.755 КМ.Своје обавезе по уговору
према Општини: чишћеЊе улица у којима се врши наплата паркинга и обиљежавање хоризонталне
сигнализације Предузеће редовно обавља.
Предузеће је у 2010. години пословало са остатком дохотка од 143,52 КМ.
Ђ – РАД ОПШТИНСКОГ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ШАМАЦ
Општински фонд солидарности функционише четири године. Са 31. децембром 2010. године, у Фонду је
учлањено 334 члана који плаћају мјесечну чланарину. Највећи број чланова су породице погинулих бораца и
ратни војни инвалиди, 293, од којих је у децембру уплаћена чланарина 870 КМ. Чланови Фонда су одборници
СО-е Шамац, чланови Кабинета начелника, неколико пензионера, новинара и др.
Вриједан пажње је податак да се у Фонд солидарности учланило 27 запослених у Средњој школи ,,Никола
Тесла“ Шамац. Мјесечна уплата од чланарине, за децембар 2010. године износила је 1.175 КМ. Просјек мјесечне
чланарине по члану је нешто изнад 3,20 КМ.Број чланова Фонда није значајно повећан у 2010. години.Сигурно
да има још простора за учлањење већег броја правних и физичких лица.
Значајнији износ у 2010. години на рачун Фонда од 2.000 КМ је уплатило ЗП ,,Електро Добој'' а.д. Добој.
Укупан приход, у 2010. години, Фонд је остварио у износу од 19.216,88 КМ.
Фонд је средства утрошио како слиједи:
- за лијечење и лијекове одобрена је помоћ за 21 лице (чланове) 3.950,00 КМ
- помоћ за школовање за два члана по 200 КМ
400,00 КМ
- једнократне помоћи студентима (57 Х 100 КМ)
5.700,00 КМ
- помоћ ученицима основне и средње школа (85 Х 50 КМ)
4.250,00 КМ
- помоћ матурантима средње школе (20 Х 100 КМ)
2.000,00 КМ
- помоћ за ученике ИХ разреда (8 Х 50 КМ)
400,00 КМ
- помоћ студентима апсолвентима (6 Х 150 КМ)
900,00 КМ
- помоћ у трошковима сахране за једног члана
300,00 КМ
- плаћени пакетићи за 2009. годину (60 Х 10 КМ)
600,00 КМ
- пакетићи за 2010. годину (50 Х 10 КМ)
500,00 КМ
- трошкови платног промета
113,10 КМ
- овјера завршног рачуна
58,50 КМ
- књиговодствени трошкови и израда завршног рачуна
200,00 КМ
УКУПНО
19.371,60 КМ
На дан 31. децембар 2010. године, Фонд је био у губитку 154,72 КМ. Дуговање је пренесено у 2011. годину и
биће измирено од јануарске чланарине (рачун за пакетиће плаћен је у јануару).

Е – РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ОБО ШАМАЦ
Канцеларија Општинске борачке организације радила је у функцији реализације програма рада и провођења
одлука и закЉучака Борачке организације.
Сматрамо битну чињеницу да је Општинска борачка организација Шамац у 2010. години ријешила питање
канцеларијског простора. Додјелом још једне канцеларије, од стране Нашелника општине, створени су услови за
нормално функционисање и обављање послова. Извршено је и опремање неопходним инвентаром и унутрашње
уређење просторија. Набављен је још један рачунар, чиме је повећана ефикасност у раду.
Технички дио посла рађен је за потребе Општинског фонда солидарности Шамац и Савеза логораша Општине
Шамац. Велики дио посла урађен је за Првостепену стамбену комисију. Пружане су услуге борачким
категоријама у смислу писања или попуњавања захтјева које су појединци подносили да би остварили одређена
права или добили неку од помоћи. Овдје је потребно истаћи пружање правне помоћи, од стране Цвијане
Маринковића, потпредсједника Општинске борачке организације и предсједника Одбора ППБ, ратним војним
инвалидима у жалбеном поступку на рјешења Првостемене љекарске комисије и улагању тужби на рјешења
Другостепене љекарске комисије приликом ревизије РВИ, као и у многим другим случајевима.
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У поступку категоризације бораца, како је Законом прописано, давана су Мишљења о дужини учешћа и
околностима ангажовања бораца – припадника ВРС. У поступку ревизије Увјерења о учешћу у рату, на захтјев
Одјељења за евиденције Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, као и у поступку ревизије рјешења
на личну и породичну инвалиднину од стране општинског органа и Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите.
Рад Општинске борачке организације Шамац, у 2010. години, пратила су средства јавног информисасња –
електронска и писана, - која у Шамцу имају своја дописништва или из других центара прате и обавјештавају
јавност о дешавањима у шамачкој општини.О нашим активностима јавност је информисана посредством РТ РС,
РТВ ,,БН” Бијељина, ТВ ,,К3” Прњавор, ТВ ,,ХИТ” Брчко, ,,Глас Српске” Бања Лука, ,,Српски борац” – листу
бораца Републике Српске, ,,Билтенужж Општине Шамац, као и неким другим медијима. Остварена сарадња са
наведеним медијским кућама је задовољавајућа. Општинска борачка организација изражава захвалност на
коректном праћењу и извјештавању о догађајима током 2010. години.
Ж - ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ
Општинска борачка организација Шамац, за своје програмске активности у 2010. години, из Буxета Општине
добила је 43.037,08 КМ. Имали смо пренос средстава из 2009. године у износу од 673,70 КМ. Приход од
чланарине за 2010. годину износи 6.750,00 КМ. Укупна средства у 2010. години износила су 50.460,78 КМ. У
2010. години Општинска борачка организација Шамац потрошила је 56.560,35 КМ. Са овим средствима
реализовали смо активности о којима је било ријечи у ивјештају о раду.Како су средства утрошена на увид
дајемо слиједећим табеларним приказом.
ПРИХОДИ
Р.Б.
1.
2.
3.
4.

ВРСТА ПРИХОДА
Буџет општине Шамац
Чланарина од борачког додатка за 2009
Пренесена средства из 2009.
УКУПНО

ИЗНОС
43.037,08 КМ
6.750,00 КМ
673,70 КМ
50.460,78 КМ

РАСХОДИ
Р.Б.
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Врста расхода
Износ
Плате и доприноси
23.439,90 КМ
Топли оброк са доприносима
6.799,97 КМ
Пренесена дуговања из 2009.
4.085,11 КМ
Телефон и интернет
1.167,87 КМ
Струја - Спомен соба315,77 КМ
Путни трошкови
590,00 КМ
Канцеларијски материјал
930,90 КМ
Израда завршног рачуна (полугодишњи и годишњи)
600,00 КМ
Посјете ППБ, РВИ, борцима и сахране
6.190,00 КМ
ОбиЉежавање годишњица и парастоси
6.259,60 КМ
Донација Општинском фонду солидарности Шамац1.000,00 КМ
Набавка опреме и уређење канцеларија
894,17 КМ
Трошкови одржавања сједница
384,40 КМ
Рад групе за подршку
465,00 КМ
Банкарске трансакције256,66 КМ
Цвијеће
3.181,00 КМ
УКУПНО___________________________________________56.560,35 КМ

ПРЕНЕСЕНА ДУГОВАЊА ИЗ 2010.ГОДИНЕ
1. Рачуни цвијећа од 08.05.-31.12.2010.г______________________ 2.671,00 КМ
2. Телефон и интернет за 11 и 12/2010________________________ 227,96 КМ
3. Електрична енергија Спомен соба _________________________ 208,10 КМ
4. Трошкови одласка на пет сахрана _________________________ 500,00 КМ
5. Трошкови књижаре и тонера _____________________________ 180,00 КМ
6. Плата за 12/2010 _______________________________________ 2.312,51 КМ
УКУПНО:
6.099,57 КМ
ПРИХОДИ ______________________________________________50.460,78 КМ
РАСХОДИ______________________________________________ 56.560,35 КМ
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НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Број: 07/11
Дана: 05.03.2011. године

6.099,57 КМ
ПРЕДСЈЕДНИК
Лазар Благојевић,с.р.

ПРОГРАМ
рада Општинске борачке организације Шамац за 2011. годину
Полазећи од исказаних потреба борачких категорија грађана и програмских циљева, Општинска борачка
организација Шамац планира да у 2011. години води активности у више области. Програм рада реализоваће се
према своме садржају, а он има слиједеће сегменте:
А – РАД ОРГАНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Б - СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ВИДОВА ПОМОЋИ
В–ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА И ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА
Г – РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Д - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
А – РАД ОРГАНА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Општинска борачка организација Шамац ће посредством својих представника учествовати у раду органа
Борачке организације Републике Српске. У Скупштини БОРС имамо два члана.Одржаваћемо редовну
комуникацију са предсједником Борачке организације РС, Предсједништвом Скупштине,Одбором ратних војних
инвалида Скупштине Борачке организације Републике Српске,Одбором породица погинулих и несталих бораца
Скупштине Борачке организације Републике Српске и стручном службом Борачке организације Републике
Српске.
На регионалном нивоу, учествоваћемо у раду Координационог одбора у чијем раду учествују четири
представника ОБО Шамац. Остварићемо сарадњу са чланом Предсједништва Скупштине БОРС наше регије, као
и чланом Одбора ратних војних инвалида. Чланом Одбора породица погинулих и несталих бораца Скупштине
БОРС-а. Члан Скупштине БОРС-а и члан Одбора породица погинулих и несталих бораца Скупштине БОРС-а,
Цвијен Маринковић, из Шамца поднио је оставку на изабрану функцију. Скупштина ОБО Шамац је прихватила
његову оставку, а умјесто њега изабрала Живку Мокрић, чији ће мандат потврдити Скупштина БОРС-а на првој
наредној сједници.
Предсједништво Скупштине Општинске борачке организације Шамац дјеловаће оперативно како би овај
Програм рада, према утврђеној динамици, био реализован.
Одбор Породица погинулих и несталих бораца и Одбор ратних војних инвалида одржаваће своје сједнице и
реализовати програмске активности које чине јединствену цјелину рада Општинске борачке организације
Шамац.
Борачка организација Републике Српске, у 2011. години, планира да врши измјене Статута организације, што
је посао у оквиру саме организације. Влада Републике Српске и ресорно министарство најавили су доношење
нових закона који се директно тичу борачких категорија становништва. Ради се о Закону о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата и Закону о пензијско инвалидском
осигурању, као и низ подзаконских аката. Органи Борачке организације на свим нивоима имају обавезу да узму
активно учешће у припреми и доношењу наведених докумената.
Скупштина општине Шамац, својим програмом рада, предвидјела је измјену Одлуке о проширеном обиму
права бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата са подручја општине
Шамац. Општинска борачка организација, са Одбором РВИ и Одбором ППБ, узеће активни учешће у припреми
приједлога текста наведене Одлуке.
Када је ријеч о законској и подзаконској регулативи, став Скупштине ОБО Шамац је да се садашњи ниво права
борачких категорија не може умањивати.
Преко органа и представника Борачке организацији захтијевати да се борачки додатак исплаћује поводом
божићних празника и Дана Републике Српске, јер тада има своју симболику и неупоредиво већи значај.
Сачинити евиденцију одликованих бораца и покренути иницијативу за одликовање оних који то заслужују, а
до сада нису одликовани. Податке о одликованим борцима тражити од мјесних борачких организација.
Преко чланова Управног и Надзорног одбора Општинског фонда солидарности Шамац и Д.О.О. ,,Посавски
борци” остварићемо утицај на њихов рад, као и на рад Комисија у којима су представници Борачке организције.
Остварити потребну сарадњу са организацијама и институцијама на подручју Општине у интересу
остваривања права, побољшања материјалног положаја борачких категорија и реализације Програма рада.
Одржати добру сарадњу са средствима јавног информисања.
Остварити сарадњу са мјесним борачким организацијама у смислу бољег информисања чланства одржавањем
састанака мјесних организација којима ће присуствовати чланови органа Општинске борачке организације
Шамац.
Задатак органа (предсједника ОБО, Предсједништва ОБО, Одбора РВИ, Одбора ППБ, предсједника МБО и
чланова Скупштине ОБО Шамац) је да проведу активности које су програмом предвиђене у 2011. години.
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Б - СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ВИДОВА ПОМОЋИ
Наставити Програм стамбеног збрињавања Владе Републике Српске. На потврђеној коначној ранг листи
имамо 5 лица за стамбене јединице. Са статусом породице погинулог бораца су 4 лица и један РВИ. За
неповратна новчана средства су 53 породице погинулих бораца и 16 ратних војних инвалида. Максималан износ
неповратних новчаних средстава,да се измире обавезе према лицима са потврђене ранг листе, је 552 хиљаде КМ.
Када се измире обавезе према лицима са коначне ранг листе из 2007. године, наставити са помоћи за стамбено
збрињавање или побољшање услова становања борачким категоријама.
Програмом рада за прошлу годину било је предвиђено да се, средствима из Буџета општине и од донатора, у
сарадњи са Српском православном црквом из Обудовца, сагради стамбени објекат за породицу Цвијетина
Стевановића, ратног војног инвалида из Обудовца. Овај задатак није реализован, али од њега не треба одустати.
Борачка организација ће и у 2011.години иницирати градњу стамбеног објекта за ову вишечлану породицу.
Потребно је изградити стамбени објекат за Стану Танасић, мајку погинулог борца, из Доње Слатине, јар јој се
трошна кућа урушила. Ради се о објекту који није могуће санирати. Стана Танасић ја на коначној ранг листи за
неповратна новчана средства од Министарства рада и борачко-инвалидске заштите. Борачка организација ће
тражити да њен случај буде узет у приоритет за исплату.
Скупштина Општине Шамац Одлуком о буџету за 2011. годину, планирала је 70.000 КМ за помоћ породицама
погинулих бораца и ратним војним инвалидима. Ова средства одобравају се наведеним категоријама према
Одлуци о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида. Одлуком је
прописано да на име рјешавања стамбеног питања кориснику може бити исплаћено до 3.000 КМ.Са ове позиције
одобравају се и друге једнократне помоћи, као што су лијечење, набавка лијекова, путни трошкови за обављање
љекарских прегледа и одлазак на лијечење, учешће у трошковима сахране, субвенције за станарину, набавка
књига за ученике, превоз ученика, ђачке екскурзије.
Јавни фонд дјечије заштите ће 2011. године обезбиједити средства за љетовање дјеце у Кумбору. Благовремено
ћемо предузети и обавити све потребне радње да омогућимо одлазак на љетовање дјеце са подручја Општине.
Планирамо да 2011. године пошаљемо један број породица погинулих бораца и ратних војних инвалида на
бањску рехабилитацију,о трошку Министарства рада и борачкоинвалидске заштите.Тражићемо да учествујемо у
прописаној процедури одабира корисника бањске рехабилитације.
Као трајни задатак, Општинске борачке организације, са њеном инфраструктуром, је да води активност на
учлањењу у Фонд солидарности. У конкретним ситуацијама органи ОБО Шамац даваће приједлоге пружања
помоћи члановима Фонда.
Наша стална обавеза је да вршимо посјете породицама погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца.
Ма колико оваквих посјета обавили, увијек је то мало и недовољно.
Борачка организација има обавезу, према донешеној Одлуци, да присуствује сахранама умрлих бораца,
чланова Борачке организације и члановима породице погинулог борца. Ову обавезу извршаваћемо у оној мјери
колико будемо обавијештени о сахрани. За реализацију наведене Одлуке задужене су МБО и ОБО Шамац.
Реализација пружања помоћи зависи од субјеката који су у обавези да обезбиједе средства. У неким од ових
случајева, Борачка организација учествује у поступку провођења процедуре. У случају да се не укључимо у
одређене активности, заједно са другима или самостално, и не испоштујемо одређене рокове, дошли бисмо у
ситуацију да ове категорије не остваре помоћ или право које се у конкретном случају нуди.
Општинска борачка организација Шамац је кандидовала пројекат отварања ,,Клуба ветеранажж, локалној
управи. Овај пројекат има вишеструки значај, који потврђују стручна испитивања и свјетска пракса. На основу
идејног пројекта ,,Клуб ветерана'' је нашао своје мјесто у документу стратешког развоја општине Шамац до
2020. године. Међутим, овај пројекат треба да буде реализован у првој половини 2011. године, средствима
Борачке организације Републике Српске и општине Шамац. У овом случају има простора да се укључи
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Министарство здравља у Влади РС.
В–ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА И ПОМЕН ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА
Борачка организација има обавезу да обиљежава значајне датуме из богате историје српског народа, његује и
чува позитивне тековине ослободилачких ратова и чини помен погинулим борцима и цивилним жртвама. Овај
дио активности, Борачка организација реализоваће и у 2011. години самостално или са другим организацијама и
институцијама које покажу интерес да заједно са нама то раде.
Одбор за његовање традиције ослободилачких ратова Владе Републике Српске утврдио је 18 значајних
догађаја који се обиљежавају на републичком нивоу под покровитељством Владе РС. Општинска борачка
организација Шамац, 2011. године, учестоваће у обиљежавању:
- Дана бораца и Првог српског устанка 14 и 15. фебруар;
- страдања Срба у Сијековцу 26. март;
- обиљежавање Дана побједе над фашизмом 9. мај;
- Видовдана – пробој коридора;
- Дан несталих и погинулих у одбрамбено отаџбинском рату 15. септембар;
- интернација Срба у добојски логор 1915. године (децембар, датум није одређен).
На општинском нивоу у 2011. години обиљежићемо:
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- 17. април – Дан Мјесне борачке организације Шамац и 5. батаљона;
- 17. мај Дан Друге посавске бригаде;
- 28. јуни – МБО Горња Слатина – парстос погинулим борцима и цивилним жртвама рата из Горње
Слатине. Одржати 7. Видовдански сабор;
- за Петровдан, 12. јула – МБО Доња Црквина организоваће помен за погинуле борце и цивилне жртве
рата из Доње Црквине;
- у јулу – одржати помен погинулим борцима и цивилним жртвама из Брвника;
- задњи викенд у јулу - чинити помен борцима и цивилним жртвама из Гајева;
- 19. август - чинити помен погинулим борцима и цивилним жртвама из Горње и Доње Црквине;
- последња седмица у августу - чинити помен погинулим борцима из Шкарића;
- задњи викенд у августу - чинити помен погинулим борцима и цивилним жртвама из Средње Слатине;
- 28. август - чинити помен погинулим борцима и цивилним жртвама из Крушковог Поља;
- 11. септембар - чинити помен погинулим борцима и цивилним жртвама из Писара;
- 27. октобар – чинити помен погинулим борцима и цивилним жртвама из Баткуше;
- 8. новембар – обиљежити крсну славу Борачке организације Св. Великомученика Димитрија;
- 12. новембар - чинити помен погинулим борцима и цивилним жртвама из Обудовца и Обудовца II;
- 13. новембар - чинити помен погинулим борцима и цивилним жртвама из Доње Слатине;
- 1. децембра - чинити помен пострадалим у Другом свјетском рату и у Отаxбинско-одбрамбеном рату у
Шамцу и Тишини;
- 3. децембар – обиљежити Међународни дан инвалидних лица.
Водити активности са Мјесном борачком организацијом Ново Село за изградњу спомен-обиљежја.
У смислу његовања традиције ослободилачких ратова,обиљежавања догађаја и личности потребно је
покренути иницијативу да се улице,мјеста и установе обиљеже називима који ће свједочити те
догађаје.Иницијативу прослиједити надлежним институцијама;
Покренути питање одликовања бораца и постхумно одликовање погинулих бораца ВРС;
Радићемо на прикупљању података у вези несталих бораца и цивила ради њиховог проналажења;
Општинска борачка организација водиће бригу о Спомен-соби,а Мјесне борачке организације о споменобиљежјима подигнутим у њиховим срединама;
Мјесне борачке организације одржаваће гробове погинулих и умрлих бораца који немају ближих сродника;
Кандидовати локалној власти општине Шамац, календар значајних догађаја које треба обиљежавати на
општинском нивоу. Именовати заједничку комисију за обиљежавање тих датума, у којим случајевима ће
покровитељ бити Општина.
У вези са наведеним активностима Комисија за његовање традиције ослободилачких ратова,историју и
документацију Општинске борачке организације Шамац расправљала је о наведеним догађајима и предложила
Скупштини да усвоји овај календар.
Д – РАД КАНЦЕЛАРИЈЕ ОПШТИНСКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Канцеларија Општинске борачке оргабизације пружаће услуге свим борачким категоријама, без разлике да ли
су чланови Борачке организације. Цијенимо да ће у 2011. години наше странке свакодневно долазити да им
пружимо помоћ или дамо информацију. Настојаћемо да свака странка оде задовољна пруженом помоћи и нашим
односом.
Одлуке и закључци органа Борачке организације проводиће се уз техничко опслуживање Канцеларије
Општинске борачке организације.
Обављаћемо техничке послове за потребе Општинског фонда солидарности Шамац и Савеза логораша.
Радићемо на ажурирању постојећих евиденција и евидентирању нових чланова. Ствараћемо базу података и
водити канцеларијско пословање у складу са упуством Предсједништва Скупштине Борачке организације
Републике Српске.
Ђ - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ
Да бисмо реализовали усвојени Програм рада за 2011. годину, била би нам потребна средства у износу од
57.000 КМ. Одлуком Скупштине општине Шамац, Општинској борачкој организацији одобрено је 43.000
КМ.Од чланарине планирамо приход у износу од 6.750 КМ и пренесена средства из 2010. године су 867,41 КМ,
што укупно iznosи 50.617,41 KM. Пренесени дуг из 2010. године је 6.099,57 КМ. Тражимо да Скупштина
општине ребалансом или на други начин изнађе могућност да Општинској борачкој организацији одобри
разлику средстава која су неопходна за реализацију Програма рада за 2011. годину. Финансијски план смо
ускладили са износом средстава који је извјестан од 50.617,41 КМ.

ПРИХОДИ
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Р.Б.
1.
2.
3.
4.

ИЗВОР
Буџет општине
чланарина
Пренос средстава из 2010. године
УКУПНО

ИЗНОС
43.000,00 КМ
6.750,00 КМ
867,41 КМ
50.617,41 КМ

Утрошак средства слиједи у табеларном прегледу:
1
2
Р.Б.
Опис
1. Укупно плате и надокнаде
2. Доприноси послодавца
3. Путни трошкови
4. Енергија
5. Телефон и интернет
6. Канцеларијски материјал
7. Рад групе за подршку
8. Парастоси и обиљежавање значајних датума
9. Трошкови банкарских транс.
10. Посјете и сахране
11. Дуговања из 2010.године
12. Фонд солидарности
13. УКУПНО
Број: 24/11
Дана: 05.03.2011. године

3
Износ
23.439,90 КМ
6.982,94 КМ
600,00 КМ
300,00 КМ
960,00 КМ
500,00 КМ
500,00 КМ
6.000,00 КМ
235,00 КМ
4.000,00 КМ
6.099,57 КМ
1.000,00 КМ
50.617,41 КМ
ПРЕДСЈЕДНИК
ОБО Ш А М А Ц
Лазар Благојевић,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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац", бр.23/10),
Скупштина општине Шамац,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30.марта 2011. године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду и пословању у 2010.години са Планом рада и пословања у 2011.години
ЈЗУ Дом здравља Шамац, број 01-158/11 од 16.3.2011.године.
II
Извјештај са Планом 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: 07-022-81/11
30. март 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац",
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бр.23/10), Скупштина општине Шамац, на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30. марта
2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду за 2010.годину Јавне установе Дјечије обданиште «РАДОСТ» Шамац
број 90/11 од 14.3.2011.године.
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: 07-022-86/11
30. март 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду за 2010.годину Јавне установе Дјечије обданиште «РАДОСТ»
Шамац
1. УВОД
Јавна установа Дјечије об даниште „РАДОСТ“ Шамац је установа од посебног друштвеног интереса за
област друштвене бриге о дјеци у којој се остварује право на боравак и предшколско васпитање и образовање,
његу,социјалну и превентивно-здравствену заштиту дјеце у складу са Законом.
Оснивач Јавне установе Дјечије обданиште «Радост» Шамац је општина Шамац.
Документи на којима је заснован рад Обданишта су:
- Закон о предшколском васпитању и образовању,
- Одлука о усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
- Статут,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста,
- Посебан колективни уговор за запослене у области образовања,науке и културе РС,
- Основе васпитно-образовног рада у предшколским установама.
ГЛАВНЕ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ У ИЗВЈЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
Васпитно-образовни рад се изводио према јединственим Основама васпитно-образовног рада у предшколским
установама Републике Српске.
Тежиште је стављено на сагледавање остваривања прописаних задатака у васпитно-образовном раду,те на
напорима да се створе услови за што успјешније остваривање тих задатака.
Основни задатак је васпитање и образовање,њега и заштита дјеце старосне доби од једне године до поласка у
школу.
Поред извршавања редовних програмских задатака,акценат у раду је стављен на задовољавање основних
потреба дјеце и превазилажење познатих проблема из ранијег периода.У стручном дијелу акценат је стављен на
проучавање и примјену основа програма,рад на стручном усавршавању васпитача,сарадњу са родитељима,већу
јавност рада и отвореност према средини.
У циљу стварања повољнијих услова за обављање основне дјелатности Обданишта,програмирани су и
реализовани задаци из области текућег одржавања објекта и опреме и набавке ситног инвентара.Врши се
редовно уређивање и чишћење зелених површина (дворишта) у циљу стварања што љепшег амбијента за
боравак и игру дјеце.Није било већих набавки,нити инвестиционог одржавања у протеклој години.Набавили
смо дио стручне литературе, дневнике рада и дидактички материјал из властитих средстава.Играчке су
набављене дијелом из донација родитеља,а дијелом су добијене као поклон обезбијеђен од стране Начелника
Општине поводом обиљежавања Дјечије недјеље.
Активно се радило на усвајању и примјени нових нормативних аката у складу са Законом.
ОРГАНИЗАЦИОНИ УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА У ИЗВЈЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ
У 2010. години Обданиште је радило сваког радног дана од 6.30 до 15.30 часова,а радно вријеме Обданишта
је усклађено са потребама запослених родитеља.Рад је организован на бази цјелодневног рада и продуженог
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боравка дјеце.Продужени боравак је организован са дјецом која похађају први разред основне школе.У
Обданишту је било смјештено 45 дјеце распоређених у 4 васпитне групе:
јаслице,млађа,средња и старија васпитна група.
У јаслицама су радили васпитач и медицинска сестра,што је по педагошким стандардима најбоља
комбинација.У осталим васпитним групама радила су по два васпитача у смјенама,што задовољава педагошке
стандарде.Васпитно-образовни рад се одвијао у повољним условима.Све наставне активности планиране
Годишњим програмом рада су реализоване.
Медицинска сестра-његоватељица водила је бригу о здравственом стању и њези дјеце.Сва дјеца имају
љекарска увјерења издана од стране надлежне службе Дома здравља Шамац.Систематски и санитарни преглед
радника је извршен у септембру 2010.године,а санитарни преглед куварица се обавља сваких шест
мјесеци.Посебна пажња се поклања одржавању опште хигијене просторија у којима бораве дјеца (провјетреност,
оптимална температура,дезинфекција,дератизација и сл.).
Исхрани дјеце се посвећује изузетна пажња.У оквиру Обданишта је кухиња у којој раде 2 куварице и у којој
се свакодневно спремају три оброка (доручак, ручак, ужина).Храна и вода се редовно контролишу од стране
Завода за заштиту здравља Добој.
Број дјеце која бораве у нашој установи је мали,с обзиром на капацитет установе (108 дјеце),што је највећим
дијелом посљедица великог степена незапослености. Напомињем да цијена услуга смјештаја дјетета у
Обданиште није повећавана од 2008.године и она износи 120,00 КМ по дјетету.Уколико из једне породице у
Обданишту борави 2 дјеце,цијена смјештаја за друго дијете је 15% мања,значи износи 102,00КМ,а уколико из
једне породице борави 3 дјеце,смјештај за треће дијете је бесплатан.
У складу са Статутом и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Обданишту је било запослено 14 радника.С обзиром да се двије раднице налазе на породиљском одсуству њих
замјењују једна медицинска сестра и један васпитач-волонтер.У Обданишту је запослено 7 васпитача и једна
медицинска сестра- његоватељица .
Такође,у Обданишту су у току 2010.године били запослени и 2 куварице,1 домар-економ,1 спремачица,1
референт општих послова и директор.
Годишњи програми рада су израђени благовремено,уз поштовање свих програмских захтјева.Васпитачи су,у
оквиру својих група,вршили редовно мјесечно и дневно планирање.Непосредан рад са дјецом одвијао се
углавном у радним собама, заједничким просторијама(холу) и на отвореном (двориште). Приоритетни задаци за
протеклу годину били су унапређење непосредног васпитно-образовног рада у групи,активно учешће дјеце у
раду,подстицање дјечијег стваралаштва.
САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња са родитељима-корисницима наших услуга представља саставни дио и веома је важна у реализацији
васпитно-образовног рада наше установе.
Програм сарадње са породицом одвијао се кроз:
- узајамно информисање(ритам и распоред боравка дјеце у установи,њега и здравствено стање
дјеце,исхрана,активности у вртићу,одмор,процес социјализације,формирање хигијенских,радних и
културних навика и сл.),
- родитељске састанке,
- директно учествовање родитеља у животу и раду групе и установе (припрема
маски за Нову годину,маскембал,и сл.)
У току 2010.године одржана су три родитељска састанка.
САРАДЊА СА ШКОЛАМА И ДРУГИМ УСТАНОВАМА
Дио активноси планираних Годишњим програмом рада се реализује у сарадњи са Основном школом
„Шамац“.Дјеца старије групе су посјетила другаре првог разреда и тако се упознали са простором у школи коју
ће похађати.
Поред Основне школе остварили смо сарадњу и са:
-библиотеком (посјета старије васпитне групе),
-Домом здравља (посјета стоматолошкој служби) ,
-ватрогасном јединицом,
- полицијском станицом за безбједност саобраћаја.
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
У Обданишту су организовани сљедећи садржаји,у зависности од актуелних догађаја:
-приредба поводом Божићних и новогодишњих празника,
-приредба поводом 8.марта,
-пригодно обиљежавање васкршњих празника,
-завршна свечаност поводом одласка дјеце из старије васпитне групе у школу,
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-обиљежавање Дјечије недјеље у октобру,
-обиљежавање јесењих свечаности,
-учешће на свечаности поводом отварања Сајма меда у Шамцу 7.12.2010.године
-прослава Крсне славе Обданишта Св.Николе.
Дјеца старије васпитне групе су 15.6.2010.године са васпитачима ишла на цјелодневни излет у Средњу
Слатину на имање г-дина Јозе Купрешака.Излет је организован у сарадњи и уз помоћ г-дина Предрага
Маринковића,предсједника СО-е Шамац и аутопревозника „Стајић-турс“.Уз топао дочек домаћина, малишани
су уживали упознавајући разне врсте животиња и играјући се у природи.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Стручно усавршавање је саставни дио Годишњег програма рада за сваку радну годину.Васпитно-образовни
радници обрађују теме из одговарајуће области.Редовно су оджаване сједнице Стручног вијећа и на њима се
расправљало о планирању и реализацији васпитно-образовног рада,припреми и реализацији приредби,и сл.
Од 11.11.до 14.11.2010.године директор Обданишта и 2 васпитача учествовали су на семинару у Теслићу под
називом „Од игре до здравља“.Семинар је одржан у организацији Удружења предшколских радника Републике
Српске.
УПРАВЉАЊЕ УСТАНОВОМ
Установом управља Управни одбор који броји 5 чланова.Одржано је 5 сједница Управног одбора на којима је
усвојен Годишњи програм рада,Извјештај о раду Обданишта,финансијски извјештај установе.На сједници
одржаној 2.6.2010.године Управни одбор је усвојио нови Статут Обданишта,као и друге акте из своје
надлежности.
Саставни дио овог Извјештаја о раду чини финансијски извјештај за 2010. годину.
ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
(СТАЊЕ СА 31.12.2010.ГОДИНЕ)
I ПРИХОДИ
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Редни
број
1
2

ВРСТА

ИЗНОС(КМ)

Сопствени приходи(накнада за услуге смјештаја дјеце)

50.111,47

Средства из буџета општине

156.708,53
ПРИХОДИ УКУПНО

206.820,00

II РАСХОДИ
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ВРСТА
Бруто плате и накнаде
Накнаде трошкова запослених
Порези и доприноси
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комуналних и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Трошкови текућег одржавања
Трошкови осигурања,банкарских услуга и
услуга платног
промета
Уговорене услуге
Трошкови за камате и остале накнаде
РАСХОДИ УКУПНО

ИЗНОС(КМ)
149.286,00
9.500,00
2.800,00
24,00
9.983,00
2.672,00
25.357,00
710,00
1.208,00
571,00
1.869,00
25,00
204.005,00

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА: 2.815,00 КМ
Укупан приход износи 206.820,00 КМ.
Два су извора прихода и то:
-сопствени приход(накнаде за смјештај дјеце)
-средства из буџета Општине
Сопствени приход у 2010.години износио је 50.111,47 КМ,а у 2009.години сопствени приход је износио
36.918,60 КМ.
За 2011.годину планирани су сопствени приходи у износу од 55.000,оо КМ.
Укупан расход износи 204.005,00 КМ што је за 2% више у односу на план.
Бруто плате и накнаде на лична примања износе 158.786,00 КМ. Дана 31.12.2010.године због недостатка
планираних средстава сходно извршењу Буџета општине, на овој позицији није било планираних средстава у
буџету,те сходно томе износ од 12.691,86 КМ који се односи на плату за децембар 2010.године теретиће исту
позицију у наредној 2011.години.
Накнаде трошкова запослених су 5% мање у односу на план.
Трошкови енергије су 43% већи од плана због повећане цијене енергената (планирано 7.000,00 КМ,а потрошено
9.983,00 КМ).
Набавка материјала је 21% већа у односу на план (планирано 21.000,00 КМ,а потрошено 25.357,00 КМ).Набавка
материјала подразумјева набавку хране,хигијенских средстава, канцеларијски материјал,дидактичка средства.
Трошкови услуга превоза и горива су 11% мањи у односу на план.
Трошкови текућег одржавања су 40% мањи у односу на план.
Трошкови осигурања су 37% мањи од плана.
Уговорене услуге су 7% мање од плана.
Горе наведена одступања на појединим позицијама Годишњег извјештаја о извршењу буџета су покривена
задњом реалокацијом која је извршена у децембру 2010.године(у оквиру исте потрошачке јединице Дјечије
обданиште „Радост“).
Отплате домаћег задуживања износе 2.815,00 КМ.
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ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Наташа Видовић, с.р.

Број: 90/11
Датум:14.03.2011.године
ДИРЕКТОР
Младенка Митровић, с.р.

77
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) и тачком 11. алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац", бр.23/10),
Скупштина општине Шамац, на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30. марта 2011.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду за 2010.годину са Програмом рада за 2011.годину Јавног предузећа за
управљање зоном «Слободна зона» Шамац.
II
Извјештај са Програмом 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: 07-022-83/11
30. март 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац",
бр.23/10), Скупштина општине Шамац, на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30. марта
2011.године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о пословању за 2010.годину са Планом рада и пословања у 2011.години ЈЗУ
Апотека Шамац, број 14/2011 од 15.3.2011.године.
II
Извјештај са Планом 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: 07-022-82/11
30. март 2011.године
Шамац

79

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11. алинеја трећа
Програма рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац",
бр.23/10), Скупштина општине Шамац, на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30. марта 2011.
године донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду у 2010.години број 7/11 од 18.1.2011.године са Програмом рада за 2011.
годину број 6/11 од 18.1.2011.године ЈУ Народна библиотека Шамац.
II
Извјештај са Програмом 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: 07-022-80/11
30. март 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,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.10/09,9/10 и 20/10) и тачком 11.алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац", бр.23/10),
Скупштина општине Шамац,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30.марта 2011.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о раду у 2010.години са финансијским показатељима Спортског савеза општине
Шамац.
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: 07-022-85/11
30. март 2011.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

81
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) и тачком 11. алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац", бр.23/10),
Скупштина општине Шамац, на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30. марта 2011.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Не усваја се Извјештај о раду у 2010.години са Програмом рада за 2011. годину Професионалне
ватрогасне јединице Шамац, број 28/11 од 18.3.2011. године.
II
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Извјештај са Програмом 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: 07-022-84/11
30. март 2011.године

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.медицине,с.р.

Шамац
82
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) и тачком 11. алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2011.годину("Службени гласник општине Шамац", бр.23/10),
Скупштина општине Шамац,на Двадесетпетој редовној сједници одржаној 30. марта 2011. године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Не усваја се Извјештај о раду и пословању у 2010.години са Програмом рада и финансијским
планом за 2011. годину ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
II
Извјештај са Програмом 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: 07-022-79/11
30. март 2011.године

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,др вет.мед.

Шамац

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
67. Одлука о повјеравању послова наплате накнаде за паркирање на јавним
паркиралиштима на подручју општине Шамац
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68. Одлука о допуни Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне
установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
69. Одлука о преносу права на некретнинама-без накнаде
70. Одлука о додјели награде и признања општине Шамац за 2010.годину
71. Рјешење о избору члана Школског одбора Основне школе „Шамац“ Шамац у
име јединице локалне самоуправе
72. Рјешење о измјени Рјешења о преносу земљишта у власништво и посјед,без
накнаде
73. Закључак о давању сагласности на одговор начелника општине број 01-5343/11 од 29.3.2011.године и у предузимању мјера и активности у вези питања
провођења Препоруке Институције Омбудсмена за људска права Босне и
Херцеговине број П-314/10 и акта за извршење наведене Препоруке број Ж-СА05-387/10 од 9.3.2011.године која се односи на брисање имена Џевада Нуркића са
мјесног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата и
цивилним жртвама рата у Шамцу у периоду 1992-1995 година
74. Закључак о усвајању Извјештаја о раду у 2010.години са Програмом рада за
2011. годину Општинске борачке организације Шамац од 5.3.2011.године
75. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и пословању у 2010.години са
Планом рада и пословања у 2011.години ЈЗУ Дом здравља Шамац
76. Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2010.годину Јавне установе
Дјечије обданиште «РАДОСТ» Шамац
77. Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2010.годину са Програмом рада
за 2011.годину Јавног предузећа за управљање зоном «Слободна зона» Шамац
78. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању за 2010.годину са Планом
рада и пословања у 2011.години ЈЗУ Апотека Шамац
79. Закључак о усвајању Извјештаја о раду у 2010.години са Програмом рада за
2011.годину ЈУ Народна библиотека Шамац
80. Закључак о усвајању Извјештаја о раду у 2010.години са финансијским
показатељима Спортског савеза општине Шамац
81. Закључак о неусвајању Извјештаја о раду у 2010.години са Програмом рада
за 2011. годину Професионалне ватрогасне јединице Шамац
82. Закључак о неусвајању Извјештаја о раду и пословању у 2010.години са
Програмом рада и финансијским планом за 2011. годину ЈУ Центар за социјални
рад Шамац
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