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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
205
На основу чл. 13. и 16. став 2. Закона о приватизацији државних станова (''Службени гласник Републике
Српске'', број 118/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на једанаестој редовној
сједници, одржаној дана 25.10.2013.године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о приватизацији стамбених јединица
Члан 1.
У Одлуци о приватизацији стамбених јединица број 07-022-142/13 од 30.07.2013. године (''Службени
гласник Републике Српске'', број 9/13) у члану 4. иза ријечи ''општине'' брише се тачка и додају се
запета и ријечи '' или замјеник начелника општине.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-188/2013
Датум, 25.10.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 35. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“,број: 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на једанаестој редовној сједници одржаној
дана 25.10.2013. године донијела је:
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о условима и процедурама у поступку
прибављања и располагања имовином општине Шамац
Члан 1.
У Одлуци о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином општине
Шамац, број: 07-022-206/10 од 30.07.2010. године („Службени гласник општине Шамац“, број: 16/10), у
чл. 13. став 2., 20. став 1 и 27. став 1 ријечи: „Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове“ замјењује се ријечима: „Одјељење за привреду“ у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику oпштине
Шамац“.
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Број: 07-022-189/2013
Датум:25.10.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић др. вет. мед
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На основу члана 2. став 1. и члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске''
бр.101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број 4/05,9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац, на једанаестој редовној
сједници одржаној дана 25.10.2013. године, донијела је:
ОДЛУКУ
o допуни Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама објављеној у („Службеном гласнику општине Шамац“, број: 2/12), у
Тарифи комуналних такса, у Тарифном броју 2. иза тачке 7. додаје се нова тачка 8., која гласи:
„8. за коришћење јавне површине на Зеленој пијаци за излагање и продају
пољопривредних производа комуналана такса се наплаћује:
а) за јавну површину на којој су постављени столови:
- коришћење једног стола – годишње
- коришћење једног стола -мјесечно
- пазарни дани (сриједа и субота):
коришћење једног стола - дневно
коришћење пола стола - дневно
- остали дани:
коришћење једног стола -дневно
коришћење пола стола - дневно

200 КМ
25 КМ
4 КМ
2 КМ
3 КМ
1,50 КМ

б) за јавну површину за постављање продајног штанда плаћа се
комунална такса по м2 и то:
- пазарни дани (сриједа и субота):
- остали дани

1,50 КМ
1,00 КМ “

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику oпштине
Шамац“.
Број: 07-022-190/2013
Датум:25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић др. вет. мед
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' бр.101/04,
42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 35. и 60. Статута општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број 4/05,9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац, на једанаестој редовној
сједници одржаној дана 25.10.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
o стављању ван снаге Одлуке о приступању изради Регулационог плана «Шамац» у зони утицаја
Магистралног пута М-17 и Регионалног пута Р-464
Члан 1.

Страна 3 - Сриједа, 30. октобар 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
Ставља се ван снаге Одлука о приступању изради Регулационог плана «Шамац» у зони утицаја
Магистралног пута М-17 и Регионалног пута Р-464 Скупштине општине Шамац број: 07-022-114/11 од
27.05.2011. године. („Службени гласник општине Шамац“ број:11/11).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику“ oпштине
Шамац.
Број: 07-022-191/2013
Датум, 25.10.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић др. вет. мед

209
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'' бр.101/04,
42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 35. и 60. Статута општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број 4/05,9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац, на једанаестој редовној
сједници одржаној дана 25.10.2013. године донијела је:
ОДЛУКУ
o стављању ван снаге Одлуке о приступању изради Регулационог плана ужег центра насељеног
мјеста Обудовац 1
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о приступању изради Регулационог плана ужег центра насељеног мјеста
Обудовац 1 Скупштине општине Шамац број: 07-022-252/10 од 29.10.2010. године. („Службени гласник
општине Шамац“ број:18/10).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику oпштине
Шамац“.
Број: 07-022-192/2013
Датум, 25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић др. вет. мед
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаестој редовној сједници одржаној 25.10.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Десете редовне сједнице Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из записника са Десете редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
27.09.2013. године, без примједби.
II
Извод из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-193/2013
Шамац, 25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаесетој редовној сједници, одржаној 25.10. 2013.године, донијела је
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 једанаесетој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац, одржаној 25.10.2013. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-194/13
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 25.10.2013.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаестој редовној сједници одржаној 25.10.2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, комуналне накнаде и комуналнух такси у периоду 0д 01.01.-30.06.2013. године
I
1. Прихвата се Информација о наплати ренти, накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, комуналне накнаде и комуналнух такси у периоду 0д 01.01.-30.06.2013. године.
2. Скупштина општине закључује да је потребно увезати се са Пореском управом Републике
Српске Подручна јединица Шамац да сва задужења пореских обвезника која прати Пореска управа
буду доступна како са становишта задужења тако и са становишта наплате.
3. Начелник општине обавезује се да на свакој сједници Скупштине општине у оквиру прве
тачке дневног реда информише Скупштину о стању дуговања по основу непореских прихода и наплати
истих, односно шта је у периоду између двије сједнице Скупштине учињено на наплати непореских
прихода и колико је наплаћено.
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: 07-022-195/2013
Шамац, 25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаестој редовној сједници одржаној 25.10.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.30.06.2013. године
I
Прихвата се Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.30.06.2013. године.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-196/2013
Шамац, 25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаестој редовној сједници одржаној 25.10.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и
успјеху ученика на крају школске 2012/2013. године
I
Прихвата се Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху
ученика на крају школске 2012/2013. године.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-197/2013
Шамац, 25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаестој редовној сједници одржаној 25.10.2013.године донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју
I
Прихвата се Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју.
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: 07-022-198/2013
Шамац, 25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаестој редовној сједници одржаној 25.10.2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и функционисанју мјесних заједница на подручју општине
Шамац
I
Прихвата се Информација о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине Шамац.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-199/2013
Шамац, 25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед

217
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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаестој редовној сједници одржаној 25.10.2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање
приориета у мјесним заједницама и критеријумима за одређивање приоритета
I
Прихвата се Информација о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање приориета у
мјесним заједницама и критеријумима за одређивање приоритета.
II
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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: 07-022-200/2013
Шамац, 25.10.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
једанаестој редовној сједници одржаној 25.10.2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Годишњег програма рада ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за радну
2013/2014. годину
I
Прихвата се Годишњи програм рада ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за радну 2013/2014. годину.
II
Годишњи програм рада 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: 07-022-201/2013
Шамац, 25.10.2013.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет.мед

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 22. и 23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“ бр:121/12) и члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите у области
заштите и спасавања општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ бр: 4/13), Начелник
општине Шамац, доноси
ОДЛУКУ
о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у провођењу
мјера заштите и спасавања на територији општине
Члан 1.
Овом одлуком одређују се привредна друштва и правна лица од интереса за заштиту и спасавање
општине, која својим производним, услужним, материјалним, људским и другим ресурсима, обављају
дјелатности које су од значаја за заштиту и спасавање на територији општине усљед појаве природних и
других несрећа.
Члан 2.
Носиоцима послова за провођење мјера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на
територији општине, одређују се слиједећа привредна друштва и правна лица у области:
1. Индустрија:
1. „Нова Форма“ д.о.о. –Мала Буковица, ПЈ „Униглас“ Шамац
2. „Ушће Босне“ д.о.о. - Шамац
3. „Бадер“ д.о.о. –Шамац
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4. „ММB-INEXKOP“ – Шамац
2. Грађевинарство:
1. ГП „ПЕ-Комерц“ а.д. –Горња Слатина
3. Комуналне услуге:
1. „Комуналц-Модрича“ а.д. - Модрича
2. КП „Водоводи канализација“ а.д. – Шамац
4. Саобраћај (путни, жељезнички, ПТТ и телекомуникације):
а) путни:
1. „Стајић-турс“ а.д. - Шамац
б) поштански и телекомуникација:
1. „Предузеће за ПТТ саобраћај“ РЈ за поштански саобраћај Брчко –Пошта Шамац
2. АД „Телекомуникације РС„ БањаЛука – ПЈ „Шамац“ Шамац
5. Енергетика:
1. „МX “ЕРС“ Требиње – ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој–PJ Шамац
6. Нафтна, хемијска и фармацеутска индустрија:
а) нафтна:
1.„Драгстес“ –Д. Црњелово – безинска станица Шамац
2.„НестроПетрол“ а.д. – БањаЛука – ПЈ Брод – бензинска станица Шамац
б)фармацетска:
1. JЗУ„Апотека Шамац“ –Шамац
Привредна друштва и правна лица из става 1.овог члана дужна су да проводе мјере и задатке из члана
23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и члана 9. Одлуке о организацији и
функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања општине Шамац.
Члан 3.
Поред привредних друштава и правних лица из члана 2.ове одлуке, одређују се организације које
проводе образовне, друштвене, медицинске и друге активности које подразумiјевају заштиту или бригу
о већем броју људи:

1.
2.
3.
4.
5.

а) Образовање, спорт, наука, култура и информисање:
Средњошколски центар „Никола Тесла“ - Шамац
Основна школа „Шамац“ – Шамац
Основна школа „Црквина“ – Горња Црквина
Основна школа „Горња Слатина“ – Горња Слатина
Основна школа „Обудовац“ – Обудовац

б) Здравство, социјална заштита и ветеринарство:
1. ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац
2. ЈУ “Центар за социјални рад“ – Шамац
3. OO „Црвени крст“ - Шамац
4. „Ветеринарска станица“ a.д. - Шамац
в) Трговина, угоститељство и туризам:
1. „Кодекс-пром“ а.д. - Шамац
2. „Угоститељ“ а.д. – хотел „Плажа“ - Шамац
г) Удружења грађана:
1. ЛУ „Фазан“ - Шамац
2. СРД „Шамац“ – Шамац
Организације и органи из става један овог члана обавезни су да израде процјену угрожености од
елементарне непогоде и друге несреће, план заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће и проводити мјере и задатке заштите и спасавања.
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Члан 4.
Субјекти из члана 2. и 3. ове одлуке, који се заштитом и спасавањем баве као својом редовном
дјелатношћу, дјелују сходно својим оперативним плановима и Плану заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама општине Шамац.
Члан 5.
Правна лица из члана 2. и 3. ове одлуке дужна су Служби цивилне заштите Административне службе
општине Шамац доставити Одлуку о доношењу плана и ажуриран преглед властитих материјалнотехничких средстава и опреме, која се по потреби може ставити у функцију заштите и спасавања
становништва и материјалних добара на подручју општине.
Члан 6.
У циљу ефикаснијег провођења мјера заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
НачелникопштинеШамац може са удружењима грађана из члана 3. став 1. под г) ове одлуке, то јест
непрофитним организацијама од заначаја за заштиту и спасавање, закључити споразум или уговор о
међусобној сарадњи, којим ће се дефинисати потребни људски ресурси и материјално-техничка
средства и опрема, те у којим роковима се укључују у систем заштите и спасавања на подручју
општине.
У буџету Одјељења за општу управу административне службе општине, планирати ће се средства за
наведена удружења у циљу пружања помоћи истим за набавку опреме и средставa, као и за обуку
припадника удружења ради оспособљавања за спровођења мјера заштите и спасавања.
Члан 7.
Службацивилне заштитe Административне службе општине Шамац, вршити ће координацију
дјеловања субјеката носиоца послова на провођењу задатака из члана 23. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама.
Члан 8.
За провођење ове одлуке као и мјера и задатака заштите и спасавања одговорни су руководиоци
субјеката наведених у члану 2. и 3.одлуке.
Члан 9.
Са даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању предузећа, организација и
служби од значаја за заштиту и спасавање, бр. 01-022-255/2011 од 15.12.2011. године.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-183/13
Датум: 11.10.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипломирани 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), 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 2013. годину ( „
Службени гласник општине Шамац “, број 15/12), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, на следећи
начин:
0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у износу од 25.000,00 КМ
- са конта 514100 – Издаци за сталну имовину намјењену продаји, износ од 25.000,00 КМ;
- на конто 415200- Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(суфинансирање клубова), износ од 25.000,00 КМ.
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0301 Трошкови социјалне заштите, у износу од 26.000,00 КМ
- са конта 416300- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, износ од 26.000,00 КМ;
Прераспоредити у потрошачку јединицу 0300- Центар за социјални рад
- на конто 411100- Расходи за бруто плате, износ од 8.700,00 КМ;
- на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 17.300,00 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2013. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности :
- на броју рачуна контног плана група 415200- Текући грантови спортским и омладинским
организацијама и удружењима (суфинансирање клубова), износ „273.000“ замјењује се износом
„298.000“;
- на броју рачуна контног плана група 514100- Издаци за сталну имовину намјењену продаји, износ
„227.500“ замјењује се износом „202.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0300 Центар за социјални рад:
- на броју рачуна контног плана група 411100- Расходи за бруто плате, износ „105.000“ замјењује се
износом „113.700“;
- на броју рачуна контног плана група 412900- Остали непоменути расходи, износ „15.700“ замјењује се
износом „33.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0301 Трошкови социјалне заштите:
- на броју рачуна контног плана група 416300- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, износ
„485.000“ замјењује се износом „459.000“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-180/13
Датум: 03.10.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипломирани правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске„ број
101/04, 42/05, 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“ број 4/05, 9/07 и 15/12), начелник општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на План набавке за Територијалну ватрогасну јединицу Шамац за 2014.
годину
I
Даје се сагласност на План набавке за Територијалну ватрогасну јединицу Шамац за 2014.
годину,на основу захтјева број 138/2013 од 18.10.2013. године, упућеног од стране старјешине
Територијалне ватрогасне јединице Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „ Службеном гласнику
Општине Шамац „ .
Број: 01-023-14/13
Датум, 23.10.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ
205 ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о приватизацији стамбених јединица
206 ОДЛУКА о измјенама Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и
располагања имовином општине Шамац
207 ОДЛУКА o допуни Одлуке о комуналним таксама
208 ОДЛУКА o стављању ван снаге Одлуке о приступању изради Регулационог плана
«Шамац» у зони утицаја Магистралног пута М-17 и Регионалног пута Р-464
209 ОДЛУКА o стављању ван снаге Одлуке о приступању изради Регулационог плана
ужег центра насељеног мјеста Обудовац 1
210 ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из записника са Десете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
211 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
212 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта, комуналне накнаде и комуналнух такси у периоду 0д
01.01.-30.06.2013. године
213 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју
општине Шамац за период 01.01.-30.06.2013. године
214 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и
средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2012/2013. године
215 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о заштити дјеце и омладине са сметњама
у развоју
216 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду и функционисанју мјесних
заједница на подручју општине Шамац
217 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Одлуке о анкети као
средству за утврђивање приориета у мјесним заједницама и критеријумима за
одређивање приоритета
218 ЗАКЉУЧАК о прихватању Годишњег програма рада ЈУ Дјечије обданиште
''Радост'' Шамац за радну 2013/2014. годину

АКТИ НАЧЕЛНИКА
219 ОДЛУКА о одређивању привредних друштава и правних лица, носилаца послова и
задатака у провођењу мјера заштите и спасавања на територији општине
220 ОДЛУКА о прерасподјели средстава
221 ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на План набавке за Територијалну ватрогасну
јединицу Шамац за 2014. годину
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