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24
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима («Службени гласник Републике Српске» број
124/11), члана 2. и 3. Одлуке о комуналним дјелатностима («Службени гласник општине Шамац» број
8/07,1/08,3/09,12/09,16/09,10/10,15/10,16/10 и 18/10) и члана 16.Статута општине Шамац(«Сл. гласник
Општине Шамац», број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на четвртој редовној сједници
одржаној дана 04.03.2013.године, донијела је
П Р О Г Р А М
обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње на подручју општине Шамац за 2013. годину
Овим Програмом исказују се финансијска средства потребна за остваривање Програма те утврђује опис
и обим послова одржавања са процјенама појединих трошкова по дјелатностима. Реализација
наведених послова вршиће се у складу са оперативним плановима.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
1.
2.
3.
4.
5.

Чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
Одржавање,уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
Јавна расвјета у насељеним мјестима.

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

Редни
број

1.1.

1.2.
1.3.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ

Ручно чишћење јавних саобраћајних површина
(градске улице, тротоари, тргови, пјешачке
стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.).
Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада и
метење са саобраћајних површина, пражњење
корпи, скидање плаката и др.
Утовар и одвоз чврстог отпада контејнером
Прање јавних саобраћајних површина

БУЏЕТ

УКУПНО

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

30.000,00

0

30.000,00

48.000,00
2.000,00

0
0

56.000,00
2.000,00
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1.4.

Прикупљање отпада са уређених и неуређених
зелених површина
УКУПНО
ЧИШЋЕЊЕ
ЈАВНИХ
ПОВРШИНА

11.318,40

0

11.318,40

91.318,40

0

99.318,40

2. ОДРЖАВАЊЕ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ
ПОВРТШИНА

Редни
број

2.1.
2.1.1.

2.1.2.
2.2.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ

БУЏЕТ

Одржавање и санација дрвећа у дрворедима,
парковима и насељима
Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима,
насељима и другим просторима (орезивање
јачег интензитета уз употребу специјалног
возила, орезивање ''у главу'',сјеча,уклањање
изданака, вађење пањева, откопавање, одвоз на
депонију)
Набавка и садња нових садница
УКУПНО 2.1.
Кошење зелених површина и одвоз траве
УКУПНО 2.2.

2.3.

2.3.1.
2.3.2.

Одржавање
и
залијевање
украсног
шибља,ружичњака и сезонског цвијећа и
шишање живе ограде
Одржавање
и
залијевање
украсног
грмља,ружичњака и сезонског цвијећа.
Шишање живе ограде
УКУПНО 2.3.

2.4.1.

Набавка и уградња парковских клупа
санација постојећих
Набавка корпи за отпатке

2.4.2.

Набавка и монтажа заштитних ограда и стубића

2.4.

УКУПНО 2.4.
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ

и

УКУПНО

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

5.500,00

0

5.500,00

6.000,00
11.500,00
34.181,60

0
0
0

6.000,00
11.500,00
34.181,60

34.181,60

0

34.181,60

1.000,00
15.000,00

0
0

1.000,00
10.000,00

16.000,00

0

11.000,00

1.000,00

0

1.000,00

500,00

0

500,00

1.000,00

0

1.000,00

2.500,00

0

2.500,00

64.181,60

0

59.181,60

3. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Редни
број

3.1.

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ

Уклањање кишнице,снијега и леда са јавних
површина

БУЏЕТ

30.000,00

УКУПНО

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.
0

30.000,00
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3.2.

3.3.

Чишћење и пропирање 372 улична сливника,
оборинске канализације и других одводних
објеката један пута.
Замјена дотрајалих, оштећених или несталих
уличних решетки, сливника, поклопаца на
ревизоним силазима
УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА

4.000,00

0

1.000,00

500,00

0

500,00

34.500,00

0

31.500,00

4.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

Редни
број

4.1.
4.1.1

4.1.2.

4.1.3.

Редни
број

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ

Одржавање и модернизација градских
саобраћајница,тротоара и тргова
Санација – крпажа ударних рупа бнс асфалтом,са
машинским исијецањем,уклањање оштећеног
асфалта као и премаз исијеченог дијела дебљине
7 цм и укупне површине 40 м2
Одржавање
(гредерисање,насипање
са
природним
шљунком
и
планирањем)
макадамских улица и саобраћајница у граду у
укупној количини насипног материјала од 450
М3
Издизање или спуштање (по потреби) 50 шахтова
у саобраћајницама
УКУПНО 4.1.

БУЏЕТ

4.2.1.

4.2.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

УКУПНО

1.400,00

0

1.400,00

7.200,00

0

7.200,00

5.400,00

0

5.400,00

14.000,00

0

14.000,00

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА
АКТИВНОСТ
БУЏЕТ

4.2.

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

Одржавање и санација локалних
и
некатегорисаних путева
Одржавање и санација локалних макадамских
путева (гредерисање и насипање шљунчаним
материјалом) по мјесним заједницама у укупној
количини од 1660 М3

Санација – крпажа ударних асфалтних рупа по
мјесним
заједницама
(исијецање,одвоз
отпада,премазивање и асфалтирање) у укупној
количини од 560 М2
УКУПНО 4.2.

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.

УКУПНО

28.220,00

0

28.220,00

19.600,00

0

19.600,00

47.820,00

47.820,00

Одржавање објеката за јавну расвјету
Издаци за изградњу и прибављање
саобраћајних објеката- јавна расвјета
Издаци за изградњу и прибављање семафора

120.000,00

0

120.000,00

5.000,00

0

5.000,00
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УКУПНО 4.3
4.4.

Одржавање вертикалне и саобраћајне
сигнализације
Обиљежавање уздужних, попречних и осталих
ознака на саобраћајним површинама
Одржавање вертикалне сигнализације (знакова,
свјетлећих знакова и путоказних
ознака)
УКУПНО 4.4.

4.4.1.
4.4.2.

УКУПНО ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ
ПОВРШИНЕ

125.000,00

0

125.000,00

15.000,00

0

15.000,00

5.000,00

0

5.000,00

20.000,00

0

20.000,00

206.820,00

0

206.820,00

5.ЈАВНА РАСВЈЕТА
Редни
број

НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА
БУЏЕТ ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.
100.000,00
0

АКТИВНОСТ

Освјетљавање саобраћајних и других јавних
површина
УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА

5.1.

100.000,00

0

УКУПНО

100.000,00
100.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
НАЧИН
ФИНАНСИРАЊА

Ред.
Број

АКТИВНОСТ
УКУПНО
БУЏЕТ

1.
2.

3.

4.

5.

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
ОДРЖАВАЊЕ
,УРЕЂИВАЊЕ
И
ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРТШИНА
ОДВОЂЕЊЕ
АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

ЈАВНА РАСВЈЕТА

У К У П Н О:
Број: 07-022-44/2013
Датум: 04.03.2013.год.

99.318,40

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ
ФИНАНС.
0

59.181,60

0

31.500,00

0

206.820,00

0

206.820,00

100.000,00

0

100.000,00

496.820,00

0

496.820,00

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

190.000,00.
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25
На основу члана 18. став 2. Закона о јавним путевима . пречишћен текст („Службени гласник Републике
Српске“, број 16/10), члана 8. став 2. Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних путева и
улица у насељу на подручју општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 10/10) и члана
30. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 4/05, 9/07 и 15/12),
Скупштина општине Шамац на четвртој редовној сједници, одржаној 04.03.2013. године, донијела је
ПРОГРАМ
Одржавања, заштите, реконструкција и изградње локалних путева и улица на територији
општине Шамац за 2013. годину
Кроз општину Шамац протеже се дио магистралног пута Шамац- Модрича-Добој, четири регионална
пута: R 462а Гребнице-Слатина-Обудовац-Лончари, R 462 Црквина-граница Федерације (Градачац), R
463 граница Федерације (Орашје)-Обудовац-граница Федерације (Градачац), R 464 граница Федерације
(Оџак)-Шамац-Гребнице-граница Федерације (Орашје) као и 29 локална пута на подручју општине
Шамац у дужини од 98,50 км1 од којих је 79,40 км1 асфалтирано а 19,10 км1 су шљунчани путеви.
За одржавање наведених магистралних и регионалних путева задужено је предузеће АД „Мркоњић
путеви“, Мркоњић Град.
I. ОДРЖАВАЊЕ (НАСИПАЊЕ ШЉУНЧАНИМ МАТЕРИЈАЛОМ) МАКАДАМСКИХ
ПУТЕВА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
1.

ОБУДОВАЦ
•

Р 462а – Пејићи – Церово поље

200.00 м3

2. ОБУДОВАЦ - II
•
•

Церово Поље – Пелагићево
Ђукићи – Баткуша

200.00 м3
50.00 м3

3. БАТКУША
•
•

Баткуша - Вреоци –Доња Слатина
Баткуша - Брвник

150.00 м3
80.00 м3

5. ДОЊИ ХАСИЋ
•

Доњи Хасић – Јелас -депонија

200.00 м3

6. ТИШИНА
•

Тишина-Турсиновац

200.00 м3

7. НОВО СЕЛО
•

Засјека – сви путеви кроз насеље

100.00 м3

8. ШАМАЦ
•
•

Насеље „Дуга“
Насеље Косово Поље

300.00 м3
150.00 м3
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9. НАСЕЉЕ ЛУГОВИ
•

Сви путеви кроз насеље

400.00 м3

10.ШКАРИЋ
•

80.00 м3

Шкарић – Писари (до пруге)
Укупна количина шљунка за насипање износи:

2.110,00 м3

Укупна вриједност насипања путева : 2.110,00 м3 x 15.00 КМ = 31.650,00 КМ

II – АСФАЛТИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА (КРПАЖА) М2
1. МЗ ОБУДОВАЦ
М2
•
•

Регионални пут – Човић Поље
Регионални пут - Којићи

40.00
40.00

2. МЗ БРВНИК
•

Регионална пут – Центар Брвника

50.00

3.МЗ ОБУДОВАЦ II
•

Браница

20.00

4. МЗ ГОРЊИ ХАСИЋ – ДОЊИ ХАСИЋ
•

Регионални пут за Градачац – Доњи Хасић

60.00

5. МЗ ТИШИНА
•

Д.Хасић – Тишина – Регионални пут

20.00

6. МЗ ШКАРИЋ
•

Д.Хасић –Регионални пут

30.00

7. МЗ ПИСАРИ
•

Сви путеви кроз МЗ Писари

45.00

8.МЗ ДОЊА ЦРКВИНА
•

Сви путеви кроз МЗ Доња Црквина

20.00
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10. КРУШКОВО ПОЉЕ
•

Од регионалног пута за Градачац до Милошевца

40.00

11. МЗ КОРНИЦА
•

Од регионалног пута за Градачац до Чардака

30.00

12. МЗ ЗАСАВИЦА
•

Од регионалног пута – до краја села

20.00

13. МЗ ГОРЊА СЛАТИНА – ДОЊА СЛАТИНА
•

Од рег.пута за Градачац – до рег.пута за Брчко

50.00

14.МЗ ДОЊА СЛАТИНА – СР.СЛАТИНА - Г А Ј Е В И
•

Од Г.Слатине – Средње Слатине – Гајеви до
регионалног пута за Градачац

60.00

15. МЗ ТИШИНА – НОВО СЕЛО
•

Од школе – до Новог Села

30.00

16.ГРАД ШАМАЦ
•

Све улице

40.00

Свега ударних рупа:

595.00 м2

Вриједност санације (крпаже) ударних рупа: 594.00 м2 x 36.00 KM = 21.384,00 КМ

III - САНАЦИЈА ШАХТОВА ПО УЛИЦАМА
•
•

Издизање шахтова на потребну висину улица (обсијецање,
бетонирање и асфалтирање
Спуштање шахтова на потребну висину улица
8обсијецање, бетонирање и асфалтирање)

10.00 ком
10.00 ком

Свега санације шахтова: 20.00 комада
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Вријједност санације улич. шахтова : 20.00 ком. x 180.00 КМ = 3.600,00 КМ
IV - САНАЦИЈА АСФАЛТНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА – ПРЕСВЛАЧЕЊЕ М1
•
•
•

600.00 м2
60.00 м2
800.00 м2

Обудовац, центар - Шираја
Писари, излаз на Маг. пут (код Лава)
Рег. пут – Д. Слатина

Свега за пресвлачење асфалтрних путева : 1460.00 м2
Вриједност пресвл. асф. путева: 1460,00 м2 x 16.00 КМ = 23.360,00 КМ

РЕКПИТУЛЦИЈА

I

ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ ШЉУНЧАНИХ ПУТЕВА
- УКУПНА КОЛИЧИНА МАТЕРИЈАЛА
- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАСИПАЊА

II

2.110,00 м3
31.650,00 КМ

САНАЦИЈА-КРПАЖА АСФ. УДАРНИХ РУПА
- УКУПНА ПОВРШИНА УДАР. РУПА
- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ САНАЦИЈЕ

594.00 м2
21.384,00 КМ

III САНАЦИЈА ШАХТОВА ПО УЛИЦАМА
- УКУПНО ШАХТОВА ЗА САНАЦИЈУ
- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ САНАЦИЈЕ

20.00 ком
3.600,00 КМ

IV ПРЕСВЛАЧЕЊЕ АСФАЛТНИХ ПУТЕВА
- УКУПНА ПОВРШИНА ПРЕСВЛАЧЕЊА
1.460,00 м2
- УКУПНА ВИЈЕДНОСТ ПРЕСВЛАЧЕЊА 23.360,00 КМ
____________________________________________________________________
СВЕУКУПАН ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА : 79.994,00 КМ
Број: 07-022- 46/2013
Дана, 04.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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 12.03.5-1917/13 од 04.03.2013. године,Скупштина
општине Шамац на четвртој редовној сједници одржаној дана 04.03.2013. 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
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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: Обудовац (40,1658 ха) и Корница (55,7276 ха), укупне површине 95,8934 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 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 20.6 ха a предузетнику и физичком лицу до 10 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 у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке истаћи јавни оглас на огласној табли Општине, објавити у Службеном гласнику
општине Шамац 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,
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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: 07-022-36/13
Дана:04.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
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), члана 64. тачка 4. Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама
и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској (''Службени гласник
Републике Српске“, број: 127/11) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац“, број: 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на четвртој редовној сједници одржаној
дана 04.03.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење
градског грађевинског земљишта
Члан 1.
Одобрава се отпис потраживања општине Шамац у укупном износу од 1.192.185,12 КМ, која се односе
на главни дуг на дан 31.12.2012. године по основу накнаде за коришћење градског грађевинског
земљишта.
Члан 2.
Преглед потраживања накнаде из члана 1. ове Одлуке која се отписују, сачињен од стране Централне
пописне комисије, саставни је дио ове Одлуке.
Члан 3.
Одјељење за финансије извршиће књижење у пословним књигама у складу са овом Одлуком.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-37/13
Датум, 04.03.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

28
На основу чл. 30. и 36. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске,
број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) и чланом 121. Пословника Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) Скупштина општине Шамац на четвртој
редовној сједници одржаној дана 04.03.2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о накнади за вршење одборничке дужности и дужности
члана у радним тијелима Скупштине општине Шамац
Члан 1.
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Овом одлуком уређује се висина, услови и друга питања од значаја за остваривање накнаде за вршење
одборничке дужности у Скупштини општине Шамац и дужности члана у сталним, повременим и
посебним радним тијелима Скупштине општине (у даљем тексту: радна тијела).
Члан 2.
Одборник има право на мјесечну накнаду за вршење одборничке дужности у Скупштини општине у
износу од 400 КМ.
У случају да одборник не присуствује сједници Скупштине општине, без оправданог разлога или
напусти сједницу без одобрења предсједника Скупштине, накнада из става 1. овог члана умањује се за
50%.
Одборник са статусом функционера који је у радном односу у општини Шамац – орган Скупштина
општине, нема право на одборничку накнаду.
Члан 3.
Чланови радних тијела Скупштине општине за присуство сједници и рад у радним тијелима имају
право на накнаду у износу од 30 КМ, по одржаној сједници.
Чланови надзорног одбора, за присуство сједници и рад у надзорном одбору имају право на накнаду у
износу од 100 KM по одржаној сједници.
Ако надзорни одбор у току мјесеца одржи више од једне сједнице, члановима надзорног одбора
исплаћује се једна накнада из става 2. овог члана.
Члан 4.
Право на накнаду из члана 3. ове одлуке остварује се под условом да је члан радног тијела
присуствовао сједници од почетка до завршетка сједнице.
Ако је члан радног тијела лице чија се плата финансира из буџета Општине, нема право на накнаду
утврђену у члану 3. став 1. ове одлуке, ако се сједница радног тијела одржава у току радног времена.
Члан 5.
Одборник има право на накнаду за присуство закључивању брака пред надлежним матичарем
Административне службе општине Шамац, у својству овлаштеног одборника, у износу од
50 КМ.
Члан 6.
Одборнику коме престане мандат до 15-тог у мјесецу исплаћује се накнада за тај мјесец у износу од
50% накнаде утврђене одредбама члана 2. став 1. ове одлуке.
Члан 7.
Предсједник, потпредсједник Скупштине општине, одборник и члан радног тијела има право на
накнаду за службено путовање у земљи и иностранству под условима и у висини утврђеним Уредбом о
накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 73/10).
Члан 8.
Средства за исплату накнаде и осталих примања одборника и чланова радних тијела обезбјеђују се у
буџету Општине.
Члан 9.
Евиденцију о учешћу у раду, односно о присуству одборника сједницама Скупштине општине и члана
радног тијела сједницама радног тијела, води Стручна служба Скупштине, а потписује секретар
Скупштине.
Обрачун и исплату накнаде по овој Одлуци врши надлежно одјељење.
Налог за исплату потписује налогодавац за извршење буџета или други надлежни орган.
Саставни дио налога је евиденција о присуству.
Члан 10.
Накнаде по овој одлуци исплаћују се на текући рачун примаоца накнаде, а исплата се врши мјесечно.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању накнада за вршење одређених
општинских функција (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/09-пречишћен текст) Одлука о
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измјени и допуни одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских функција
(''Службени гласник општине Шамац'', број, 14/09) , Одлука о измјени одлуке о утврђивању накнада за
вршење одређених општинских функција (''Службени гласник општине Шамац'', број, 4/10), Одлука о
измјени одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских функција (''Службени гласник
општине Шамац'', број, 20/10), Одлука о измјени и допуни одлуке о утврђивању накнада за вршење
одређених општинских функција (''Службени гласник општине Шамац'', број, 23/10), Одлука о допуни
одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских функција (''Службени гласник општине
Шамац'', број, 17/11).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

Број: 07- 022-38/13
Датум, 04.03.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед
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На основу чл. 30. алинеја 25. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 25. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац на четвртој редовној сједници
одржаној дана 04.03.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о ограничавању висине накнаде за рад чланова
скупштине јавних предузећа, управних и надзорних одбора
Члан 1.
Овом одлуком висина накнаде за рад чланова скупштине јавних предузећа и чланова управних одбора
јавних установа и надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач општина Шамац, ограничава се
до износа од 70 КМ по члану за одржану сједницу.
Члан 2.
За спровођење ове Одлуке одговорни су директори, предсједници и чланови управних и надзорних
одбора јавних установа и предузећа чији је оснивач општина Шамац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-39/13
Датум, 04.03.2013

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
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 4/05,9/07 и 15/12)
Скупштина општине Шамац на четвртој редовној сједници, одржаној дана 04.03.2013.године, донијела
је
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 1162/6 у површини од 4806 м2 из ПЛ број 2181 К.О.
Шамац на локалитету ''Слободна зона Шамац'', што у нарави по старом премјеру одговара к.ч. број 89/3,
све из ЗК улошка број 1936 К.О. Шамац.
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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:07-022-52/2013
Датум,04.03.2013.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), у вези са чланом 21. Породичног закона (''Службени гласник Републике Српске'', број
54/02 и 41/08) и у складу са чланом 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштине општине Шамац на четвртој редовној сједници одржаној дана
04.03.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о посебним услугама и накнадама
за послове из области опште управе
Члан 1.
У Одлуци о посебним услугама и накнадама за послове из области опште управе (''Службени
гласник општине Шамац'', број 7/09) у члану 2. став 1. иза тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи:
''2. Закључење брака суботом и недјељом у службеним просторијама у времену од 10,00 до
24,00 часа и другим данима у времену од 15,00 до 24,00 часа.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.
Члан 2.
У члану 3. иза тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи:
''2. Утврђује се накнада за обављање закључења брака у службеним просторијама изван радног
времена у смислу одредбе члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке у износу од 50 КМ.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.
Члан 3.
У члану 6. послије ријечи ''тачка '' број ''2'' замјењује се бројем : '' 3.''.
Члан 4.
Иза члана 6. додаје се нови члан 6а. који гласи:
''6а.
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Службено лице – матичар који обавља закључење брака изван радног времена има право на накнаду у
износу од 50 КМ.
Накнада из претходног става исплаћује се из средстава накнаде за обављање посебних услуга из члана
3. тачка 1. и 2. Ове одлуке.''
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-40/13
Датум, 04.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
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), члана 35. и 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
4/05 , 9/07 и 15/12) и члана 129 ж. Став 5. Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени гласник
општине Шамац“, број 8/07 до 16/10), Скупштина општине Шамац на Четвртој редовној сједници,
одржаној дана 04.03.2013.године, донијела је
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним
заједницама на подручју општине Шамац
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним
заједницама на подручју општине Шамац број: 07-022-4/12 од 30.01.2012. године (Службени гласник
општине Шамац број: 1/12), у члану 1. иза става 1. додаје се нови став 2., који гласи:
Висина комуналне накнаде из става 1. за сеоске мјесне заједнице у којима се уводи
рестрикција Одлуком начелника општине, утврђује се у износу од 3,50 КМ мјесечно по једном
обвезнику.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Шамац“.
Број: 07-022-41/2013
Датум,04.03.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић др.вет.мед
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На основу члана 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'', број 75/04 и
78/11), члана 30. алинеја 25. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске,
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. алинеја 25. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац на четвртој редовној сједници
одржаној дана 04.03.2013. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о саставу чланова скупштине
јавних предузећа од општинског (локалног) значаја
Члан 1.
У Одлуци о саставу чланова скупштине јавних предузећа од општинског (локалног) значаја
(''Службени гласник општине Шамац'', број 1/09 и 18/10) у члану 3. тачка 5) и 7) мијења се и гласи:
''5) Нестеровић Панислав, ЈМБ 1107981181940
7) Челиковић Далибор, ЈМБ 0911979181941''.

Члан 2.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-24/13
Датум, 04.03.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03.2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Треће редовне сједнице Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из записника са Треће редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 31.01.2013. 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: 07-022-33/2013
Шамац, 04.03.2013.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
четвртој редовној сједници, одржаној 04.03. 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 четвртој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац одржаној 04.03.2013. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-34/2013
Дана,04.03.2013.год.
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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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о току поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Шамац са Обавјештењем о резултатима јавног
огласа
I
1. Прихвата се Информација о току поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Шамац са Обавјештењем о резултатима јавног огласа.
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: 07-022-35/2013
Дана, 04.03.2013. 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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике Српске сједиште замјеника у
Добоју од 01.01.2012. – 31.12.2012.године
I
1. Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва Републике Српске сједиште
замјеника у Добоју од 01.01.2012. – 31.12.2012.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: 07-022-42/2013
Дана, 04.03.2013. 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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње у 2012. години
I
1. Прихвата се Информација о реализацији Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње у 2012. години.
2. Скупштина општине задужује надлежно Одјељење да за наредну сједницу Скупштине
општине Шамац припреми материјал са детаљним подацима о утрошку средстава из табеларног
прегледа 2. Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, тачка 2.2.
„кошење зелених површина и одвоз траве“ и тачка 2.3.2. „шишања живе ограде“.
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: 07-022-43/2013
Датум, 04.03.2013. 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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Плана одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева и улица општине Шамац за 2012.годину
I
Прихвата се Информација о реализацији Плана одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева и улица општине Шамац за 2012. годину.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-45/2013
Шамац, 04.03.2013. 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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године, након разматрања Приједлога програма
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одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица у насељеним мјестима на
подручју општине Шамац за 2013. годину, донијела је
ЗАКЉУЧАК

I
Скупштина општине Шамац, након разматрања Програма одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева и улица у насељеним мјестима на подручју општине
Шамац за 2013. годину, Начелнику општине и Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, даје сљедеће препоруке:
- да се за одржавање макадамских путева у МЗ Баткуша, поред предвиђених Програмом,
уврсте још два пута („Симић пут“ и „Лазић пут“),
- да се приликом извођења радова на асфалтирању путева, пут у Доњој Слатини у дужнини
од 800 м узме у приоритет,
- да се приступи одржавању и других макадамских путева за које се укаже потреба за
насипањем, а који нису наведени у Програму, и да се у сарадњи са предсједницима савјета мјесних
заједница утврђују потребе за одржавањем локалних путева.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-46-1/2013
Датум, 04.03.2013. 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
четвртој редовноj сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Одсјека комуналне полиције у 2012. години са Програмом рада за
2013. годину
I
Усваја се Извјештај о раду Одсјека комуналне полиције у 2012. години са Програмом рада за
2013. годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-47/2013
Шамац, 04.03.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

42
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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекција у 2012.години са Планом рада за 2013.
годину
I
Усваја се Извјештај о раду општинских инспекција у 2012.години са Планом рада за 2013.
годину
II
Извјештај и План из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-48/2013
Датум, 04.03.2013. 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 чаном 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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, комуналне накнаде у комуналних такси у 2012. години
I
1. Прихвата се Информација о наплати ренти, накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у 2012. години.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-49/2013
Датум, 04.03.2013. 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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији и утрошку средстава Буџета општине Шамац у области
спорта у 2012. години
I
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Усваја се Извјештај о реализацији и утрошку средстава Буџета општине Шамац у области
спорта у 2012. години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-50/2013
Датум, 04.03.2013. 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
четвртој редовној сједници одржаној 04.03. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Ф.К. „Борац“ у 2012.години и Плана рада за 2013.
годину
I
Усваја се Извјештај о раду Управног одбора ФК „Борац“ у 2012.години са финансијским
извјештајем за 2012. годину и План рада за 2013. годину са финансијским трошковинком за период
јануар-јули 2013. године
II
Извјештај и План из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-51/2013
Датум, 04.03.2013. 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'',
број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92. став 1. Пословника Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац на
четвртој редовној сједници одржаној дана 04.03.2013. године, донијела је
ЗА К Љ У Ч А К
о усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка по
Јавном конкурсу за избор и именовање старјешине
Професионалне ватрогасне јединице Шамац
I
Усваја се Извјештај Комисије за провођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање
старјешине Професионалне ватрогасне јединице Шамац број 07-120-1/13 од 22.02.2013. године.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-53/13
Дана, 04.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 12. став 3. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 6. став 3. Одлуке о оснивању
Професионалне ватрогасне јединице Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 13/11), 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 четвртој редовној сједници одржаној дана 04.03.2013. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању старјешине
Професионалне ватрогасне јединице Шамац
1. МИШИЋ САША, дипл.маш.инг. из Шамца, именује се за старјешину Професионалне
ватрогасне јединице Шамац, на период од четири (4) године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Образложење
Скупштина општине Шамац, на сједници одржаној дана 14.12.2012. године донијела је Одлуку
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање старјешине Професионалне ватрогасне јединице
Шамац број 07-111-66/2012 и рјешењем број 07-111-68/12 од 28.12.2012. године именовала Комисију за
провођење поступка за избор старјешине Професионалне ватрогасне јединице Шамац, чији је задатак
био да проведе поступак избора кандидата на упражњено мјесто.
У складу са напријед поменутом Одлуком, Јавни конкурс за избор и именовање старјешине
Професионалне ватрогасне јединице Шамац број 07-120-1/13 од 10.01.2013. године објављен је у
дневном листу ''Глас Српске'' дана 30.01.2013. и ''Службеном гласнику Републике Српске'' у броју 5/13
дана 28.01.2013.године. Задњи дан пријаве по конкурсу био је 30.01.2013. године.
Поступак по јавном конкурсу провела је Комисија за провођење поступка за избор старјешине
Професионалне ватрогасне јединице Шамац у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Пријаву на расписани јавни конкурс благовремено су доставила два кандидата и то Мишић
Саша из Шамца и Миловановић Слободан из Обудовца II. Комисија за избор, након што је утврдила да
оба кандидата испуњавају законом и конкурсом прописане опште и посебне услове са истим је дана
21.02.2013. године обавила интервју. Комисија је након обављеног интервјуа и оцјене кандидата
сачинила Извјештај о проведеном поступку са ранг-листом како слиједи:
1. Саша Мишић, оцијењен просјечном оцјеном 4,25
2. Слободан Миловановић, оцијењен просјечном оцјеном 2,5.
Комисија је у свом извјештају дала препоруку Скупштини општине Шамац, да након проведеног
поступка у складу са законом и подзаконским актима за старјешину Професионалне ватрогасне
јединице Шама именује прворангираног Мишић Сашу из Шамца.
Скупштина општине Шамац је, на приједлог Комисије за избор и именовање, прихватила
Извјештај Комисије за провођење поступка за избор старјешине Професионалне ватрогасне јединице и
предложену ранг-листу кандидата за избор и именовање старјешине Професионалне ватрогасне
јединице Шамац, те сходно одредбама члана 12. став 3. Закона о министарским, владини и другим
именовањима Републике Српске, одлучила као у диспозитиву рјешења.
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.
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Број: 07-120-1/13
Дана, 04.03.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09 и 104/11), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09 и 39/09), Скупштина општине Шамац, на
четвртој редовној сједници одржаној дана 04.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Основне школе
''Црквина'' Горња Црквина
1. Столић Пери из Црквине престаје мандат члана Школског одбора Основне школе ''Црквина'' Горња
Црквина, као представника локалне заједнице дана 28.04.2013. године, због истека мандата Школског
одбора.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Основна школа ''Црквина'' Горња Црквина, обратила се Скупштини општине Шамац писменим
захтјевом 11.02.2013. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора Основне
школе ''Црквина'' Горња Црквина испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да досадашњим
члановима Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 28.04.2013. године.
У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном образовању и васпитању, свим члановима
Школског одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања школског
одбора. Како мандат члановима Школског одбора истиче 28.04.2013. године истиче и мандат
досадашњем члану Школског одбора Столић Пери из Црквине, који је за члана Школског одбора, у
име јединице локалне самоуправе, изабран рјешењем Скупштине општине Шамац, број 07-111-29/09 од
27.02.2009. године.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници
одржаној 01.03.2013. разматрала захтјев Основне школе ''Црквина'' Горња Црквина, и након разматрања
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на четвртој сједници одржаној 04.03.2013. године донијела је рјешење
као у дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-33/13
Датум, 04.03.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09 и 104/11), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09 и 39/09), Скупштина општине Шамац, на четвртој редовној сједници одржаној дана 04.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора Основне школе
''Обудовац'' Обудовац
1. Божић Зорану из Обудовца престаје мандат члана Школског одбора Основне школе ''Обудовац''

Страна 23 - Сриједа, 6. март 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
Обудовац, као представника локалне заједнице дана 16..04.2013. године, због истека мандата Школског
одбора.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Основна школа ''Обудовац'' Обудовац, обратила се Скупштини општине Шамац писменим захтјевом
14.02.2013. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора Основне школе
''Обудовац'' Обудовац испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да досадашњим члановима
Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 16.04.2013. године.
У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном образовању и васпитању, свим члановима
Школског одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања школског
одбора. Како мандат члановима Школског одбора истиче 16.04.2013. године истиче и мандат
досадашњем члану Школског одбора Божић Зорану из Обудовца, који је за члана Школског одбора, у
име јединице локалне самоуправе, изабран рјешењем Скупштине општине Шамац, број 07-111-28/09 од
27.02.2009. године.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници
одржаној 01.03.2013. године разматрала захтјев Основне школе ''Црквина'' Горња Црквина, и након
разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац на четвртој сједници одржаној 04.03.2013. године донијела је рјешење
као у дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број:07-111-34/13
Датум, 04.03.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09 и 104/11), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09 и 39/09), Скупштина општине Шамац, на
четвртој редовној сједници одржаној дана04.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Основна школа ''Црквина'' Горња Црквина у
име јединице локалне самоуправе
1. Перо Столић, дипл.инг.пољ. из Црквине, изабран је за члана Школског одбора Основне школе
''Црквина'' Горња Црквина у име јединице локалне самоуправе, на период од четири године.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора Основне школе ''Црквина'' Горња Црквина Шамац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Основна школа ''Црквина'' Горња Црквина, обратила се Скупштини општине Шамац писменим
захтјевом дана 11.02.2013. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора
Основне школе ''Црквина'' Горња Црквина испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да
досадашњим члановима Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 28.04.2013.
године.
Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски
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одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и
културу Републике Српске од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице
локалне самоуправе.
Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора прописано је да избор једног члана
школског одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града врши скупштина јединице локалне
самоуправе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 01.03.2013.године разматрала захтјев Основне школе ''Црквина'' Горња Црквина, и
након разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на четвртој сједници одржаној дана 04.03.2013. године донијела је
Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања
овог рјешења
Број: 07-111-12/13
Дана, 04.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09 и 104/11), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09 и 39/09), Скупштина општине Шамац, на четвртој редовној сједници одржаној дана 04.03.2013. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Основна школа ''Обудовац'' Обудовац у
име јединице локалне самоуправе
1. Панић Дејана, економски техничар из Обудовца, изабрана је за члана Школског одбора Основне
школе ''Обудовац'' Обудовац у име јединице локалне самоуправе, на период од четири године.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора Основне школе ''Обудовац'' Обудовац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Основна школа ''Обудовац'' Обудовац, обратила се Скупштини општине Шамац писменим
захтјевом дана 14.02.2013. године за именовање члана Школског одбора Основне школе ''Обудовац''
Обудовац испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да досадашњим члановима Школског
одбора
мандат
у
трајању
од
четири
године
истиче
16.04.2013.
године.
Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски
одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и
културу Републике Српске од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице
локалне самоуправе.
Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора прописано је да избор једног члана
школског одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града врши скупштина јединице локалне
самоуправе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 01.03.2013. године разматрала захтјев Основне школе ''Обудовац'' Обудовац, и
након разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на четвртој сједници одржаној 04.03.2013. године донијела је Рјешење
као у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
Број: 07-111-14/13
Дана,04.03.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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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, 9/07 и 15/12),те на основу Приједлога Комисије за утврђивање
листе приједлога додјеле студентских стипендија у школској 2012/2013 години именоване рјешењем
број:01-111-67/2012, Начелник Општине Шамац, по расписаном конкурсу за додјелу стипендија у
школској 2012/2013 години, доноси
О Д Л У К У
о додјели стипендија за мастер студије за школску 2012/2013. годину
I
Општина Шамац додјељује стипендије за мастер студије за школску 2012/2013 годину
слиједећим студентима:
1. Jелић (Лазе) Жељки из Шамца, дипломираном инжењеру електротехнике и рачунарства,
остварена просјечна оцјена 9,02, уписан на мастер академске студије: студијски програм:
Електроника и рачунарство, модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника,
2. Дујковић (Ђоке) Весни из Црквине, дипломираном филологу србиста у одјељењима за
националне мањине, остварена просјечна оцјена 8,79. , уписана на мастер академске студије:
српски језик и књижевност и
3. Глигоревић (Мирка) Ренати из Тишине, дипломирала на Факултету пословне економије,
остварена просјечна оцјена 7,00 уписана на Факултету пословне економије мастер студије на
Одсјеку Дигитална економија.
II
Висина стипендије за школску 2012/2013 годину износи 100,00 КМ а не исплаћују се за мјесеце
јули и август,
III
Са студентима – стипендистима из тачке I ове Одлуке Општина Шамац ће закључити
појединачне уговоре о додјели стипендија.
IV
Уговор у име Општине Шамац, као даваоца стипендије, закључиће Начелник Општине Шамац.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиват ће се почев од 01.01.2013.године и
бит ће објављена у «Службеном гласнику Општине Шамац».
Број: 01-022-22/2013
Датум, 08.02.2013.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), одредби члана 9. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и
располагања имовином Општине Шамац(„ Службени гласник Општине Шамац број: 16/10), сагласно
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одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац: број: 4/05,7/09
и 15/12), Начелник општине Шамац, доноси
О Д Л У К У
о продаји путничког моторног возила
I
Продаје се основно средство општине Шамац , и то путничко моторно возило марке VOLKSWAGEN,
тип возила 35 I, година производње 1996. , лимузина, број шасије WVWZZZ3ATB148600, број мотора:
АDЗ439102 регистарских ознака 018-Т-318, набавне књиговодствене вриједности13.133,70 КМ и
садашње књиговодствене вриједности 0,00 КМ.
II
Почетна цијена основног средства из тачке I ове Одлуке одређена је на износ 3.000,00 КМ ( Три
хиљаде конвертибилних марака).
За реализацију ове одлуке задужује се комисија за продају путничког моторног возила коју ће
именовати овај орган.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „ Службеном глчаснику општине
Шамац“.
Број:01-022-27/2013
Шамац: 14.02.2013. 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, 9/07 и 15/12), те одредаба Правилника о процјени потреба и
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју ( „Службени гласник Републике Српске“ број:
117/12), начелник општине Шамац д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју
I
У првостепену стручну комисију за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју (у даљем тексту : Комисија) именује се пет чланова, и то три стална члана и два
члана која се именују у зависности од врсте сметњи.
Стални чланови су:
1) Др Гордана Векић, педијатар, предсједник комисије,
2) Сњежана Кузмановић, дипломирани психолог, члан,
3) Маја Челар, дипломирани социјални радник, члан.
Чланови комисије који се именују у зависности од врсте сметње су:
а) Специјалиста одговарајуће гране медицине
1) Др Ђурађ Петровић, неуропсихијатар,
2) Др Славко Цвијетић, офталмолог,
3) Др Нада Пашалић, физијатар.
б) дипломирани дефектолог, односно специјални едукатор и рехабилитатор одговарајућег усмјерења:
1) Ирена Радичевић, логопед.
Радом комисије руководи предсједник.
Комисија даје налаз и мишљење само уколико је у пуном саставу.
II
Опис рада комисије:
Предсједник комисије заказује састанак комисије, попуњава формулар за процјену активности
свакодневног живота (Бартелов тест) и саставља налаз и мишљење комисије.
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Послове координације комисије обавља координатор комисије.
Координатор комисије прикупља документацију која је неопходна за вођење поступка у сврху
процјене потреба и усмјеравања лица са сметњама, прикупљену документацију доставља предсједнику
комисије, води записник о раду комисије упоређује налазе комисије, врши координацију између ЈУ
“Центар за социјални рад” Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар и комисије и обавља друге послове према
потребама комисије.
Координатор комисије упознаје родитеља, односно старатеља о поступку процјене са начином
рада комисије, као и могућим додатним опсервацијама и поступањима комисије о питањима значајним
за процјену.
Координатор комисије доставља захтјев за процјену потреба и усмјеравања лица са сметњама,
који је поднесен Центрима засоцијални рад Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар предсједнику комисије
са свом потребном и прикупљеном документацијом.
Предсједник комисије заказује састанак комисије на којем се сви чланови комисије упознају са
документацијом, договарају о времену и мјесту процјене потреба лица са сметњама и позивању лица на
процјену.
Сваки члан комисије непосредно врши опсервацију и процјену потреба и усмјеравања лица са
сметњама у оквиру свог домена рада , а свој налаз и мишљење доставља предсједнику комисије на
прописаном обрасцу. Уколико је неопходно комисија упућује лице са сметњама на додатне
специјалистичке прегледе.
Процјена се врши у просторијама ЈУ “Центар за социјални рад” Дервента, а у случају кад због стања
лице са сметњама није у могућности да приступи процјени на позив стручне комисије, процјена се
врши у просторијама у којим лице са сметњама борави.
Сваки члан комисије је дужан током процјене и усмјеравања лица са сметњама, да се придржава
прописа из своје области као и стандарда и правила струке.
Комисија је дужна да током процјене користи и Бартелов тест којим се одређује потпуна или
дјелимична зависност од помоћи и његе другог лица у активностима свакодневног живота или
непостојање зависности од помоћи и његе другог лица.
Бартелов тест попуњава предсједник комисије на обрасцу, а на основу појединачне процјене
сваког члана стручне комисије и усаглашених ставова свих чланова.
Предсједник комисије на основу појединачне процјене сваког члана комисије и усаглашених
ставова свих чланова доноси налаз и мишљење о процјени потреба и усмјеравању лица са сметњама
који садржи индивидуални план подршке. Саставни дио налаза и мишљења је попуњени формулар за
процјену активности свакодневног живота (Бартелов тест).
Комисија је дужна да родитељима односно старатељима образложи свој налаз и мишљење што
подразумијева упознавање и са појединачним ставовима комисије и да наведено евидентира у налазу и
мишљењу комисије.
Првостепена стручна комисија Налаз и мишљење о процјени потреба и усмјеравању лица са сметњама
у развоју доставља Центрима засоцијални рад Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар на даље поступање,
лицу са сметњама и родитељу или старатељу.
III
Кординатор комисије је Маја Поповић, дипломирани психолог, запослена у ЈУ “Центар за
социјални рад” Дервента. Координатор прикупља и чува документацију комисије у ЈУ “Центар за
социјални рад” Дервента. Документацију комисије чине сва прикупљена документа, појединачни
налази и мишљења чланова комисије, налаз и мишљење комисије, записник са састанка комисије и сва
друга релевантна документација о раду комисије.
IV
Комисија из члана I овог рјешења формира се за рад на подручју општина Шамац, Доњи Жабар
и Пелагићево.
Трошкови рада комисије, односно трошкови првостепеног поступка падају на терет буџетских
средстава Општине Шамац предвиђена за рад Центра за социјални рад Шамац за захтјеве са територије
општине Шамац, уз напомену да трошкове рада стручне комисије за захтјеве са подручја општина
Пелагићево и Доњи Жабар исплаћују Центри за социјални рад тих општина.
Висина нето накнаде сваком члану комисије износи 8,00 КМ по лицу за које се врши процјена.
V
Комисија о свом раду обавјештава Министарство здравља и социјалне заштите Републике
Српске једном годишње.
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VI
Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се ван снаге рјешење овог органа број 01-111-1/13 од
08.01.2013. године.
VII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику Општине
Шамац”.
Број: 01-111-26/2013
Датум, 01.03.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл.правник

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ УСТАНОВА
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ЈП '' СЛОБОДНА ЗОНА ''
ШАМАЦ
БРОЈ: 98 – 02 / 13 - 2
ДАТУМ: 26.02.2013. године
На основу члана 5. Закона о јавним Предузећима ( ''Службени гласник РС'' број: 75 /04, 78 /11) и члана
19. Статута Јавног Предузећа за управљање зоном '' Слободна зона '' Шамац – Пречишћени текст
(''Службени гласник Општине Шамац '' број: 8/09, 6/12 ), Скупштина ЈП '' Слободна зона '' Шамац да на
својој десетој редовној сједници доноси следећу
ОДЛУКУ
о одрицању права на неизграђеном земљишту
I
ЈП '' Слободна зона '' Шамац одриче се свих својих стварних права на следећим парцелама:
Број ПЛ
1661
1661
1661
1661
1661
1661

ко Шамац
ко Шамац
ко Шамац
ко Шамац
ко Шамац
ко Шамац

Број парцеле
нови
стари број
1162 / 2
89/2
1162 / 5
89/4
1162 / 6
89/3
1162/ 7
89/6
1162/ 7
89/6
1162/ 9
89/8

Површина м2
6927
11075
4806
6450
914
367

ЗК уложак
403 ко Шамац
403 ко Шамац
403 ко Шамац
403 ко Шамац
403 ко Шамац
403 ко Шамац

II
Разлог одрицања се налази у чињеници да ЈП '' Слободна зона '' Шамац нема намјеру у будућем
периоду користити наведено земљиште.
III
На основу ове Одлуке некретнинe из тачке I књижиће се у свим јавним евиденцијама у посјед и
власништво Општине Шамац.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у Службеном Гласнику Општине Шамац.

Предсједавајући Скупштине
Крста Бајкановић дипл.ецц.с.р.
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ
24. ПРОГРАМ обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње на подручју
општине Шамац за 2013. годину
25. ПРОГРАМ Одржавања, заштите, реконструкција и изградње локалних путева и
улица на територији општине Шамац за 2013. годину
26. ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА
27. ОДЛУКА о отпису потраживања по основу накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта
28. ОДЛУКА о накнади за вршење одборничке дужности и дужности члана у радним
тијелима Скупштине општине Шамац
29. ОДЛУКА о ограничавању висине накнаде за рад чланова скупштине јавних
предузећа, управних и надзорних одбора
30. ОДЛУКА о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини
31. ОДЛУКА о измјенама и допунама Одлуке о посебним услугама и накнадама
за послове из области опште управе
32. ОДЛУКА о допуни Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну
расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац
33. ОДЛУКА о измјени Одлуке о саставу чланова скупштине јавних предузећа од
општинског (локалног) значаја
34. ЗАКЉУЧАК о усвајању
Извода из записника са Треће редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
35. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
о току поступка давања у закуп
36. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац
са Обавјештењем о резултатима јавног огласа
37. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду Правобранилаштва Републике
Српске сједиште замјеника у Добоју од 01.01.2012. –31.12.2012. године
38. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Програма обављања и
финансирања заједничке комуналне потрошње у 2012. години
39. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације
о реализацији Плана одржавања,
реконструкције и изградње локалних путева и улица општине Шамац за 2012.годину
40. ЗАКЉУЧАК
41. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Одсјека комуналне полиције у 2012.
години са Програмом рада за 2013. годину
42. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекција у 2012.години са
Планом рада за 2013. годину
43. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта, комуналне накнаде у комуналних такси у 2012.
години
44. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о реализацији и утрошку средстава Буџета
општине Шамац у области спорта у 2012. години
45. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Ф.К. „Борац“ у
2012.години и Плана рада за 2013. годину
46. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка по
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Јавном конкурсу за избор и именовање старјешине Професионалне ватрогасне
јединице Шамац
47. РЈЕШЕЊЕ о именовању старјешине Професионалне ватрогасне јединице Шамац
48. РЈЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Школског одбора Основне школе
''Црквина'' Горња Црквина
49. РЈЕШЕЊЕ о престанку мандата члана Школског одбора Основне школе
''Обудовац'' Обудовац
50. РЈЕШЕЊЕ о избору члана Школског одбора Основна школа ''Црквина'' Горња
Црквина у име јединице локалне самоуправе
51. РЈЕШЕЊЕ о избору члана Школског одбора Основна школа ''Обудовац'' Обудовац
у име јединице локалне самоуправе

АКТИ НАЧЕЛНИКА
52. ОДЛУКА о додјели стипендија за мастер студије за школску 2012/2013. годину
53. ОДЛУКА о продаји путничког моторног возила
54. РЈЕШЕЊЕ о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ УСТАНОВА
55. ОДЛУКА о одрицању права на неизграђеном земљишту
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