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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 59.став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 12. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12), члана 30.став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шимарства и водопривреде број12.03.5-849-2/12 од 31.07.2012. године,Скупштина општине Шамац на
четрдесетој редовној сједници одржаној 31.07.2012. године, донoси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
I
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Срспке (у даљем тексту: Републике) на подручју општине Шамац путем прибављања
писаних понуда.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се даје у закуп налази се у катастарским
општинама: Крушково Поље (15,4478 ха), Горња Слатина (76,8855 ха), Доња Слатина (27,4106 ха),
Баткуша (112,3793 ха), Брвник (111,5955 ха), Обудовац (3,0418 ха) и Браница (81,6459 ха) укупне
површине 428,4064 ха.
Пољопривредног земљиште из претходног става ове тачке даје се у закуп по систему катастарске
честице и блок парцеле, а подаци о истом биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике.
II
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке 1. ове Одлуке, даје се у закуп искључиво ради
обављања сточарске, ратарске, воћарске и повртарске производњe.
III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке, зависно од намјене за коју ће се користити, даје се у
закуп на период од 25 година за подизање воћњака, а за сточарску, ратарску и повртарску производњу
на период од 12 година, уз могућност продужења у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта из тачке I ове Одлуке, која се може дати у закуп
привредном друштву износи до 35 ха a предузетнику и физичком лицу до 20 ха.
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V
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта, из тачке I ове Одлуке
износи за: I класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII
и VIII класу 60 КМ.
VI
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном
износу умањеном за износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна друштва и предузетници који су регистровани за
обављање пољопривредне дјелатности у складу са прописима који регулишу ово област и физичка лица
која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове додјеле у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне услове
из јавног огласа.
VIII
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
IX
Одјељење за привреду Административне службе општине Шамац ће у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке истаћи јавни оглас на огласној табли Општине, објавити у дневном листу ''Фокус''
и на интернет страници Општине Шамац.
Јавни оглас остаје отворен 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана објављивања.
Јавни оглас мора да садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника.
X
Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике спроводи Комисија за
давање у закуп пољопривредног земљишта коју формира начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет (30) дана од дана закључивања Јавног огласа,
спровести поступак утврђивања најповољнијих писaних понуда за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике у складу са Правилником.
XI
Након спроведеног поступка, Скупштина општине Шамац ће донијети Одлуку о додјели
пољопривредног земљишта у закуп на приједлог Начелника Општине уз предходно прибављену
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, на основу које
ће Начелник општине Шамац закључити уговор о закупу са изабраним понуђачима.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.

Број: 07-022-153/2012
Дана: 31.07.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 59.став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 12. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12), члана 30.став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шимарства и водопривреде број 12.03.5-849-3/12 од 31.07.2012. године,Скупштина општине Шамац на
четрдесетој редовној сједници одржаној 31.07.2012. године, донoси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
I
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Срспке (у даљем тексту: Републике) на подручју општине Шамац путем прибављања
писаних понуда.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се даје у закуп налази се у катастарској општини
Горња Слатинa и укупне је површине 56,4002 ха.
Пољопривредног земљиште из претходног става ове тачке даје се у закуп по систему катастарске
честице и блок парцеле, а подаци о истом биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике.
II
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I
производње сјемена пољопривредног биља.

ове Одлуке, даје се у закуп ради

III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке даје се у закуп на период од 12 година, уз могућност
продужења у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта из тачке I ове Одлуке, која се може дати у закуп
привредном друштву износи до 35 ха a предузетнику и физичком лицу до 20 ха.
V
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта, из тачке I ове Одлуке
износи за: I класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII
и VIII класу 60 КМ.
VI
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном
износу умањеном за износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна друштва и предузетници који су
регистровани за обављање пољопривредне дјелатности у складу са прописима који регулишу ову
област и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове
додјеле у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике прописане чланом 3. Правилника о
поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике (у даљем тексту: Правилник)
и посебне услове из јавног огласа којима понуђач доказује да се може бавити производњом сјемена у
складу са Законом о сјемену пољопривредног биља (''Службени гласник Републике Српске'', број 37/09
и 100/11).
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VIII
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
IX
Одјељење за привреду Административне слушбе општине Шамац ће истаћи јавни оглас у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке на огласној табли Општине, објавити у дневном листу
''Фокус'' и на интернет страници Општине Шамац.
Јавни оглас остаје отворен 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана објављивања. Јавни оглас мора да
садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника.
X
Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике спроводи Комисија за
давање у закуп пољопривредног земљишта коју формира начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет (30) дана од дана закључивања Јавног огласа,
спровести поступак утврђивања најповољнијих писaних понуда за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике у складу са Правилником.
XI
Након спроведеног поступка, Скупштина општине Шамац ће донијети Одлуку о додјели
пољопривредног земљишта у закуп на приједлог Начелника Општине уз предходно прибављену
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, на основу које
ће Начелник Општине закључити уговор о закупу са изабраним понуђачима.
XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.

Број: 07-022-154/2012
Дана:31.07.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.
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На основу члана 59.став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12), члана 12. Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12), члана 30.став 1. алинеја 2. Закона о локалној самоупави („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и претходно прибављене сагласности Министарства пољопривреде,
шимарства и водопривреде број 12.03.5-849-4/12 од 31.07.2012. године,Скупштина општинеШамац на
четрдесетој редовној сједници одржаној 31.07.2012. године, донoси:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
I
Овом Одлуком расписује се јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Срспке (у даљем тексту: Републике) на подручју општине Шамац путем прибављања
писаних понуда.
Пољопривредно земљиште у својини Републике које се даје у закуп налази се у катастарској општини
Kрушково Поље и укупне је површине 18,0845 ха.
Пољопривредног земљиште из претходног става ове тачке даје се у закуп по систему катастарске
честице и блок парцеле, а подаци о истом биће наведени у Јавном огласу за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике.
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II
Пољопривредно земљиштe у својини Републике из тачке I ове Одлуке, даје се у закуп ради обављања
воћарске производње.
III
Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке даје се у закуп на период од 25 година, уз могућност
продужења у складу са Законом о пољопривредном земљишту.
IV
Максимална површина пољопривредног земљишта из тачке I ове Одлуке, која се може дати у закуп
привредном друштву, предузетнику и физичком лицу износи до 18,0845 ха.
V
Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта, из тачке I ове Одлуке
износи за: I класу 120 КМ, II класу 110 КМ, III класу 100 КМ, IV класу 90 КМ, V класу 80 КМ и VI VII
и VIII класу 60 КМ.
VI
Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном
износу умањеном за износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном
износу.
VII
Право учешћа на овом јавном огласу имају привредна друштва и предузетници који су регистровани за
обављање пољопривредне дјелатности у складу са прописима који регулишу ово област и физичка лица
која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове додјеле у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у
закуп пољопривредног земљишта у својини Републике (у даљем тексту: Правилник) и посебне услове
из јавног огласа.
VIII
Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна
друштва, предузетници и физичка лица која немају закључен уговор о концесији за коришћење
пољопривредног земљишта у својини Републике.
IX
Одјељење за привреду Административне слушбе општине Шамац ће истаћи јавни оглас у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке на огласној табли Општине, објавити у дневном листу
''Фокус'' и на интернет страници Општине Шамац.
Јавни оглас остаје отворен 30 (тридесет) дана, рачунајући од дана објављивања. Јавни оглас мора да
садржи све елементе прописане чланом 13. Правилника.
X
Поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике спроводи Комисија за
давање у закуп пољопривредног земљишта коју формира Начелник општине.
Начелник општине ће, на основу достављеног обавјештења о резултатима давања у закуп
пољопривредног земљишта, најдаље у року од тридесет (30) дана од дана закључивања Јавног огласа,
спровести поступак утврђивања најповољнијих писaних понуда за давање у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике у складу са Правилником.
XI
Након спроведеног поступка, Скупштина општине Шамац ће донијети Одлуку о додјели
пољопривредног земљишта у закуп на приједлог Начелника Општине уз предходно прибављену
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, на основу које
ће Начелник Општине закључити уговор о закупу са изабраним понуђачима.
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XII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.

Број: 07-022-155/2012
Дана: 31.07.2012. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 28. Закона о уређењу простора ("Службени гласник Републике Српске", број 55/10),
члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04, 42/05,
118/05) и члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», бр. 4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац, на четрдесетој редовној сједници одржаној 31.07. 2012. године, донијела
је

О Д Л У К У
о измјени Плана парцелације на просторној цјелини „СЛОБОДНА ЗОНА ШАМАЦ“
из Шамца
Члан 1.
Доноси се измјена плана парцелације на просторној цјелини „СЛОБОДНА ЗОНА ШАМАЦ „ на
земљишту означеном као к.ч. број 1162/6 из ПЛ бр. 1661 КО Шамац укупне површине 8026 м2 , тако
што се од наведене парцеле, формирају двије парцеле:прва парцела означена као к.ч. број 1162/6 у
површину од 5.205 м2, и друга парцела означена као к.ч. број 1162/8 у површини од 2.821 м2, а све
према плану парцелације урађеној у размјери Р=1:1000 од стране ГП “Обнова“ Шамац број П – 2306/12 ОД 23.06. 2012. године .
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је План парцелације Р 1:1000
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику
Општине Шамац".

Број: 01-022-156/12
Датум, 31.07.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед
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На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', број
112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени гласник општине Шамац'', број 2/07 и
7/07), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/12)
и члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',, број 4/05 и 9/07)
Скупштина општине Шамац на четрдесетој редовној сједници, одржаној дана 31.07.2012.године,
донијела је
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О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиште у државној својини (у даљем тексту:
грађевинско земљиште) означено као к.ч. број 1162/8 у површини од 2.821 м2 уписано у П.Л. број 1661
К.О. Шамац на локалитету ''Слободна зона Шамац'', што у нарави и по старом премјеру одговара к.ч.
број 89/3 К.О. Шамац.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће именовати
Начелник општине.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

Број:07-022-157/2012
Дана, 31.07.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', број
112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени гласник општине Шамац'', број 2/07 и
7/07), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/12)
и члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',, број 4/05 и 9/07)
Скупштина општине Шамац на четрдесетој редовној сједници, одржаној дана 31.07.2012.године,
донијела је
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О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиште у државној својини (у даљем тексту:
грађевинско земљиште) означено као к.ч. број 1162/4 у површини од 8.405,00 м2 уписано у П.Л. број
1661 К.О. Шамац на локалитету ''Слободна зона Шамац'', што у нарави и по старом премјеру одговара
к.ч. број 89/5 К.О. Шамац.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће именовати
Начелник општине.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

Број:07-022-158/2012
Дана,31.07.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед
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На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту (''Службени гласник Републике Српске'', број
112/06), члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту (''Службени гласник општине Шамац'', број 2/07 и
7/07), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/12)
и члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',, број 4/05 и 9/07)
Скупштина општине Шамац на четрдесетој редовној сједници, одржаној дана 31.07.2012.године,
донијела је
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О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини

Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиште у државној својини (у даљем тексту:
грађевинско земљиште) означено као к.ч. број 1898/14 у површини од 14.997,00 м2 уписано у П.Л. број
1291 К.О. Обудовац на локалитету „Гудуљино поље – Обудовац , што у нарави и по старом премјеру
одговара к.ч. број 1138/2 из ЗК улошка број 46 К.О. Обудовац.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће именовати
Начелник општине.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије лицитације,
продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

Број: 07-022-159/2012
Дана,31.07.2012.године

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 чланом 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
четрдесетој редовној сједници, одржаној 31.07. 2012.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на четрдесетој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац, одржаној 31.07.2012. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.

Број: 07-022-152/2012
Дана,31.07.2012.године

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 чланом 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
четрдесетој редовној сједници, одржаној 31.07. 2012.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији пројекта
„Академија за грађане“ – II циклус
I
Прихвата се Информација о реализацији пројкета «Академија за грађане» - II циклус.
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: 07-022-160/2012
Дана,31.07.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет.мед.
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07), чл. 65. и 66б. став 2. Закона о предшколском васптању и образовању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 119/08 и 1/12) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05 и 9/07). Скупштина општине Шамац, на четрдесетој редовној сједници
одржаној дана 31.07.2012.године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора Јавне установе
Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац

1. Младенка Митровић, наставница енглеског језика из Шамца разрјешава се дужности
директора Јавне установе Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е

Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-37/10 од 28.04.2010. године Младенка Митровић,
наставница енглеског језика, именована је за директора Јавне установе Дјечије обданиште ''Радост''
Шамац, на период од четири године.
Дана 26.07.2012. године именована је Скупштини општине Шамац, сходно одредбама члана 66б. Закона
о предшколском васпитању и образовању, поднијела захтјев за разрјешење у којем наводи да подноси
оставку са дужности директора Дјечијег обданишта ''Радост'' Шамац, из личних и професионалних
разлога.
По поднесеном захтјеву, Комисија за избор и именовање је на 21. сједници одржаној дана 30.07.2012.
године, у складу са својим овлашћењима утврђеним чланом 51. Пословника Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) утврдила приједлог рјешења о
разрјешењу Младенке Митровић дужности директора Јавне установе Дјечије обданиште ''Радост''
Шамац, на лични захтјев и предложила Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је на 40. сједници одржаној дана 31.07.2012. године, донијела рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Број:07-111-20/2012
Дана,31.07.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске, број 68/07), члана 65. Закона о предшколском васптању и
образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број 119/08 и 1/12) и члана 35. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) Скупштина општине Шамац, на
четрдесетој редовној сједници одржаној дана 31.07.2012.године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе
Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац

1. ВИДА СТАЈИЋ из Шамца именује се за вршиоца дужности директора Јавне установе
Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац на период од 60 (шездесет) дана, а најдуже до окончања
поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања директора установе.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Шамац је на 40. редовној сједници одржаној дана 31.07.2012. године, на лични
захтјев разрјешила Младенку Митровић из Шамца дужности директора Јавне установе Дјечије
обданиште ''Радост'' Шамац. Како је позиција директора остала упражњена , било је неопходно
именовати вршиоца дужности директора ове установе до спровођења поступка јавне конкуренције и
коначног избора и именовање директора ове установе.
Комисија за избор и именовање је на 21. сједници одржаној дана 30.07.2012. године, у складу са својим
овлашћењима утврђеним чланом 51. Пословника Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) утврдила приједлог рјешења о именовању Виде Стајић из
Шамца за вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац и
предложила Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је на 40. сједници одржаној дана 31.07.2012. године, донијела рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор
пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Број: 07-111-21/2012
Дана,31.07.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04, 42/05
и 118/05), члана 48. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и 9/07) и
члана 13.став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2012.годину(„Службени гласник општине
Шамац“,број:18/11) а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси

ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, на следећи начин:
-са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и
водотокова), износ од 10.000,00 КМ
-на конто 416300 – Текуће помоћи грађанима-превоз ученика, износ од 10.000,00 КМ
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2012.годину, прераспоредиће се у оквиру
потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, како слиједи:
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање (одржавање
водопривредних објеката и водотокова) износ „70.000“замјењује се износом “60.000“.
-на броју рачуна контног плана група 416300 – Текуће дознаке грађанима –превоз ученика ,
износ „80.000“ замјењује се износом „90.000“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
Број: 01-022-150/2012
Шамац, 19.07.2012. 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 члана 48. и 61. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број: 4/05 и 7/09), Начелник Општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за продају грађевинског земљишта

I
Именује се Комисија за продају грађевинског земљишта у саставу:
1. Ђурић Крста - предсједник Комисије,
2. Аџић Младен - члан и
3. Којић Горан - члан
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II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да проведе поступак лицитације а на основу Одлуке о
продаји неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини број: 07-022-120/2012 од 29.05.2012.
године коју је донијела Скупштина општине Шамац.
III
Комисија је у свом раду дужна придржавати се Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/12).

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Шамац“

Број: 01-111-19/2012
Шамац, 17.07.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 58. Закона о социјалној заштити («Службени гласник Републике Српске», број 37/12),
члана 10. Правилника о оцјењивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне
заштите («Службени гласник Републике Српске», број 18/04) те члана 22. Статута Општине Шамац
(«Службени гласник Општине Шамац», број 4/05 и 9/07), Шеф Службе за друштвене дјелатности,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању првостепене стручне комисије за оцјењивање способности лица у поступку остваривања
права из социјалне заштите
I
У првостепену стручну комисију за оцјењивање способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите именује се:
1. Др.Зора Ђурђевић
2. Др. Јока Симић
3. Љубица Босић
4. Тамара Кајтез

- специјалиста породичне медицине,
- специјалиста породичне медицине
- социјални радник,
- дипл. социјални радник,
II

Социјални радник из става I овог рјешења радит ће у стручној комисији за оцјењивање способности за
лица са подручја које покрива тај социјални радник.
III
У поступку оцјењивања стручна комисија из става I овог рјешења дужна је примјењивати Закон о
социјалној заштити («Службени гласник Републике Српске»,број 37/12), Правилника о листи тјелесних
оштећења, Правилника о листи професионалних болести («Службени гласник Републике Српске»,број
6/94), као и одредбе Правилника о оцјењивању способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите («Службени гласник Републике Српске»,број:18/04).
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IV
Административне послове везане за рад стручне комисије обављат ће Центар за социјални рад.

V
Трошкови првостепеног поступка у вези са оцјењивањем способности лица падају на терет овог органа.
VI
Накнада за рад Комисије бит ће утврђена посебним рјешењем

VII
Oвим рјешењем ставља се ван снаге рјешење број 03-111-28/04 од 15.11.2004.године.
VIII
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.

Број:03/1-111-18/2012
Датум,26.06. 2012.године

Шеф службе за друштвене дјелатности
Крста Бајкановић, дипл. ецц
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