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На основу члана 30. алинеја друга и једанаеста Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине Шамац ("Службени гласник општине
Шамац", број 3/14) и чл. 16. и 17. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања
имовином општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.16/10 и 12/13), Скупштина општине
Шамац, на тридесетој редовној сједници одржаној 12.11.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора на коришћење
Члан 1.
Удружењу Кајак Кану и Рафтинг Клубу „УШЋЕ“ из Шамца, Цара Душана бр. 11, ЈИБ: 4403870560003,
додјељује се на коришћење, без накнаде, пословни простор који се налази на спрату у старој згради
Ватрогасног дома у Шамцу у улици Цара Душана, укупне површине 16 м2, изграђен на парцели означеној као
к.ч. број 73 уписане у П.Л. број 2139 К.О. Шамац, под сљедећим условима:
- сврха: обављање дјелатности удружења
- период трајања коришћења: четири (4) године.
Члан 2.
Корисник пословног простора се обавезује, да додијељеним простором и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним простором, плаћа
трошкове електричне енергије, као и друге трошкове проистекле као посљедица коришћења пословног
простора, те да ће по престанку уговорног односа исти предати даваоцу, ослобођен од лица и ствари.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Шамац да у складу са овом одлуком са Удружењем Кајак Кану и
Рафтинг Клуб „УШЋЕ“ из Шамца, Цара Душана бр. 11, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе међу потписницима, као и услови и начин коришћења пословних просторија из члана 1. ове
Одлуке.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац».
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Број: 07-022-231/15
Дана: 12.11.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/'5. 118/05 и 98/13), члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и
располагања имовином Општине Шамац (''Службни гласник општине Шамац'', број 16/10 и 2/11), сагласно
одредбама 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина
општине Шамац на тридесетој редовној седници, одржаној дана12.11.2015.године, донијела је:
О Д Л У К У
о давању сагласности за укњижбу стана
I
Даје се сагласност за укњижбу двособног стана у улици Ђенерала Драже Михаловића број 36, стан број 1,
површине 47, 8 м2 код РГУ Бања Лука Подручна јединица Шамац, на име Хуртић Химзе син Хилме из
Шамца, законског насљедника Хуртић Шефике, а који стан је Општина Бос.Шамац као носилац права
расплагања на истом додијелила на кориштење Хуртић Шефики уд. Хилме, рјешењем број 04/5-372-56/86 од
21.10.1986. године, као накнаду за потпуно експроприсану непокретност на основу правоснажног рјешења о
експропријацији број 04/6-473-29/84 од 08.08.1984. године.
II
Овлашћује се Нечелник општине, да након прибављеног мишљења правобранилаштва Републике Српске сједиште замјеника у Добоју, потпише уговор или другу исправу којом ће се омогућити реализација ове
одлуке, односно укњижба стана из тачке I, ове одлуке, у корист Хуртић Химзе.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-022-230/15
Датум, 12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 35. Закона о локалној самоупави (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. сатв 2. алинеја аз) Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници одржаној дана
12.11.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о проширеном обиму
права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
са подручја општине Шамац
Члан 1.
У наслову Одлуке о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са
подручја општине Шамац број 07-022-207/2013 (''Службени гласник општине Шамац'', број 13/13), ријеч: ''и''
брише се и додаје запета, а послије ријечи ''инвалида'' додају се ријечи:''и демобилисаних бораца''.
Члан 2.
У члану 2. став 1. послије алинеје 4. додаје се нова алинеја 5., која гласи:
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''- и демобилисани борци који болују од карцинома и других тешких оболења.''
Члан 3.
У члану 5. став 1. ријеч: ''и'' брише се и додаје запета, а послије ријечи ''инвалиднине'' додају се ријечи:''и
демобилисани бораци''.
Члан 4.
У члану 6. став 1. ријеч: ''и'' брише се и додаје запета, а послије ријечи ''категорије'' додају се ријечи:''и
демобилисани бораци који болују од карцинома и других тешких оболења ''.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-220/15
Датум, 12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 31. став 1. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске'', број 121/12 и 52/14), чл. 30. и 104. став 2.Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 35. и 117. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14 и члана 152. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној
сједници одржаној дана 12.11.2015.године, доноси
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта буџета општине Шамац за 2016. годину
и упућивању истог на јавну расправу
1. Прихвата се Нацрт буџета општине Шамац за 2016. годину у износу од 7.216.000 КМ и исти упућује на
јавну расправу.
2. Јавна расправа ће трајати 10 дана од дана доношења овог закључка.
3. Нацрт буџета биће објављен на званичној интернет страници општине Шамац www.opstinasamac.org.
4. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта буџета општине Шамац за 2016. годину.
5. За организацију и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за финансије, које се истовремено
обавезује да Скупштини општине, уз приједлог одлуке о усвајању буџета, достави и извјештај о
спроведеној јавној расправи.
6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-218/15
Датум, 12.11.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30. и 104. став 2.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 35. и 117. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 3/14 и члана 152. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
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број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
12.11.2015.године, доноси

тридесетој редовној

сједници одржаној дана

З А К Љ У Ч А К
о прихватању Нацрта одлуке о одређивању назива улица и тргова
на подручју општине Шамац и упућивања истог на јавну расправу
1. Прихвата се Нацрт одлуке о одређивању назива улица и тргова на подручју општине Шамац и исти
упућује на јавну расправу.
2. Јавна расправа ће трајати 30 дана, од дана доношења овог закључка.
3. Нацрт одлуке биће објављен на званичној интернет страници општине Шамац www.opstinasamac.org.
4. За организацију и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове, које се истовремено обавезује да Скупштини општине, уз приједлог одлуке, достави и
извјештај о спроведеној јавној расправи.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-219/15
Датум, 12.11.2015.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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о проведеној анализи родно одговорног буџетирања на нивоу Општинске
администрације у секторима пољопривреде и спорта са Акционим планом за увођење родно одговорног
буџетирања у Општини Шамац за 2016. годину
I
Прихвата се Информација о проведеној анализи родно одговорног буџетирања на нивоу Општинске
администрације у секторима пољопривреде и спорта са Акционим планом за увођење родно одговорног
буџетирања у Општини Шамац за 2016. годину.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-221/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 12.11.2015.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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, разматрајући Извјештај о раду ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за школску
2014/2015. годину, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за школску 2014/2015. годину
I
Усваја се Извјештај о раду ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за школску 2014/2015. годину.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-222/15
Датум, 12.11.2015.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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у периоду од 01.01.-30.06.2015.
године
I
Прихвата се Информација о наплати ренти, накнаде за уређење градског грађевинског земљишта,
комуналне накнаде и комуналних такси у периоду од 01.01.-30.06.2015. године.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-223/15
Датум, 12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

206
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
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гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
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 наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-224/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 12.11.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

207
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним на
подручју општине Шамац у 2015. години
I
Прихвата се Информација о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним на
подручју општине Шамац у 2015. години.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-228/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 12.11.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

208
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.30.06.2015.године
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I
Прихвата се Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.30.06.2015.године
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-225/15
Датум, 12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

209
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеха
ученика на крају школске 2014/2015. године
I
Прихвата се Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеха
ученика на крају школске 2014/2015. године.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-229/15
Датум, 12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

210
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о снабдјевању водом на подручју општине Шамац у 2015. години са
посебним освртом на снабдјевање из артерских бунара
и квалитет исте
I
Прихвата се Информација о снабдјевању водом на подручју општине Шамац у 2015. години са
посебним освртом на снабдјевање из артерских бунара и квалитет исте.
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II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-227/15
Датум, 12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

211
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине
Шамац
I
1. Прихвата се Информација о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине
Шамац.
2. Скупштина општине Шамац изражава мишљење да је рад Савјета мјесних заједница отежан
утолико више што немају статус правног лица, те у том смислу даје подршку иницијативи Савеза градова и
општина Републике Српске, упућеној Министарству управе и локалне самоуправе у Влади Републике Српске,
за рјешавање питања статуса мјесних заједница.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-226/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 12.11.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

212
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници одржаној
12.11. 2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац
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I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на тридесетој редовној сједници Скупштине
Општине Шамац, одржаној 12.11.2015. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-217/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 12.11.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

213
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени гласник
општине Шамац", 3/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетој редовној сједници одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са Двадесетдевете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са Двадесетдевете редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 01.10.2015. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-216/2015
Датум, 12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

214
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници, одржаној
12.11.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Комисије за провођење Поновног јавног огласа за именовање два члана
Општинске изборне комисије Шамац
I
Усваја се Извјештај Комисије за провођење Поновног јавног огласа за именовање два члана
Општинске изборне комисије Шамац.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-232/15
Датум, 12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

215
На основу члана 2.12. став (8) Изборног закона Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и
7/14), члана 30. став 1. алинеја 35. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04. 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35, став 2. алинеја аз) Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац на тридесетој редовној сједници одржаној дана
12.11.2015.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању предсједника Општинске изборне
комисије Шамац
1. Вукосава Бабић, дипл. правник именујe се за предсједника Општинске изборне комисије Шамац, на
мандатни период од седам година.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац''.
Број: 07-111-112/15
Дана,12.11.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

216
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', број 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и
7/14), члана 30. став 1. алинеја 35. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
101/04. 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35, став 2. алинеја аз) Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на тридесетој редовној сједници одржаној дана
12.11.2015. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању два члана Општинске изборне
комисије Шамац
1. За чланове Општинске изборне комисије Шамац, на мандатни период од седам година, именују се:
-

Чедомир Пандуревић , члан
Никша Незировић, члан

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном давања сагласности од стране Централне изборне комисије БиХ, а
објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац''.
Број: 07-111-111/15
Дана, 12.11.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
217
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) и
члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2015. годину („Службени гласник општине
Шамац“, број 11/14), 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:
0130-Одјељење за општу управу, у износу од 7.000 КМ
~ са конта 412900-Остали непоменути расходи (деминирање), износ од 4.000 КМ;
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 500 КМ;
~ са конта 511200- Издаци за инвестиционo одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, износ
од 2.500 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице на сљедећи начин:
~ на конто 511300-Издаци за набавку опреме, износ од 6.600 КМ и
~ на конто 516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 400 КМ.
0140-Одјељење за финансије, у износу од 13.000 КМ
~ са конта 411200-Расходи за отпремнине, износ од 6.000 КМ;
~ са конта 412200-Расходи по основу утрошка енергије, износ од 3.000 КМ;
~ са конта 412900-Расходи по судским рјешењима, износ од 4.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице на сљедећи начин:
~ на конто 412200-Расходи за комуналне услуге, износ од 2.000 КМ;
~ на конто 412700-Расходи за стручне услуге, износ од 4.500 КМ и
~ на конто 412900-Остали непоменути расходи, износ од 6.500 КМ.
0150-Одјељење за привреду, у износу од 109.000 КМ
~ са конта 415200-Капитални грантови- Водовод и канализација, износ од 89.000 КМ;
~ са конта 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 20.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице на сљедећи начин:
~ на конто 412500-Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова), износ од
9.000 КМ;
~ на конто 517100-Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима
(Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац), износ од 80.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности на сљедећи
начин:
~ на конто 415200-Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењеима
(суфинансирање клубова), износ од 20.000 КМ.
0151-Служба за друштвене дјелатности, у износу од 30.300 КМ
~ са конта 415200-Текући грантови- Удружење грађана, износ од 1.900 КМ;
~ са конта 415200-Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља), износ од 1.500 КМ;
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~ са конта 416100-Текући дознаке грађанима- стипендије, износ од 26.900 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 415200-Текући грантови спортским организацијама- Спортски савез, износ од 3.400 КМ;
~ на конто 415200-Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењеима
(суфинансирање клубова), износ од 25.000 КМ и
~ на конто 415200-Капитални грантови вјерским организацијама, износ од 1.900 КМ.
0160-Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, у износу од 41.000 КМ
~ са конта 412800-Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 41.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412500-Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева, износ од
41.000 КМ.
0190-Остала текућа потрошња, у износу од 19.500 КМ
~ са конта 413300-Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака, износ од 8.000 КМ;
~ са конта 413300-Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета, износ од 3.000 КМ;
~ са конта 621900-Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 8.500 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на конто 412500-Расходи за текуће одржавање, износ од 2.000 КМ;
~ на конто 412600-Расходи по основу утрошка горива, износ од 2.000 КМ;
~ на конто 412700-Расходи за стручне услуге, износ од 2.500 КМ;
~ на конто 412900-Остали непоменути расходи, износ од 13.000 КМ.
0200- Мјесне заједнице, у износу од 3.000 КМ
~ са конта 412300-Расходи за режијски материјал, износ од 1.000 КМ;
~ са конто 412600-Расходи по основу утрошка горива, износ од 500 КМ;
~ са конто 412900-Остали непоменути расходи, износ од 1.500 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412200-Расходи за комуналне услуге, износ од 1.000 КМ;
~ на конто 412800-Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ од 2.000 КМ.
0920- Туристича организација, у износу од 900,00 КМ
~ са конта 412300-Расходи за режијски материјал, износ од 350 КМ;
~ са конта 412700-Расходи за стручне услуге, износ од 500 КМ;
~ са конта 511100-Издаци за изградњу и прибавлјанје ост.обј.-туристичка сигнализација, износ од 50 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412600-Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 900 КМ.
0053- Средња школа „Никола Тесла“, у износу од 2.500,00 КМ
~ са конта 412500-Расходи за текуће одржавање, износ од 1.500 КМ;
~ са конта 511300-Издаци за набавку опреме, износ од 1.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412300-Расходи за режијски материјал, износ од 2.500 КМ.
0040- Народна библиотека Шамац, у износу од 1.500,00 КМ
~ са конта 412900-Остали непоменути расходи, износ од 1.500 КМ;
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► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 511300-Издаци за набавку опреме, износ од 1.500 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2015. годину, прераспоредиће се у оквиру
потрошачке јединице, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0130 Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна контног плана група 412900-Остали непоменути расходи (деминирање), износ „27.000“
замјењује се износом „23.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ
„8.500“ замјењује се износом „8.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 511200- Издаци за инвестиционo одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката, износ „11.000“ замјењује се износом „8.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 511300–Издаци за набавку опреме, износ „10.500“ замјењује се износом
„17.100“;
~ на броју рачуна контног плана група 516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл., износ „2.350“ замјењује се износом „2.750“.
У оквиру потрошачке јединице 0140 Одјељење за финанисје:
~ на броју рачуна контног плана група 411200-Расходи за отпремнине, износ „10.000“ замјењује се износом
„4.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412200-Расходи по основу утрошка енергије, износ „80.000“ замјењује
се износом „77.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412200-Расходи за комуналне услуге, износ „5.000“ замјењује се
износом „7.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412500-Расходи за текуће одржавање, износ „35.000“ замјењује се
износом „37.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412600-Расходи по основу утрошка горива, износ „15.493“ замјењује се
износом „17.493“;
~ на броју рачуна контног плана група 412700-Расходи за стручне услуге, износ „48.500“ замјењује се износом
„51.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412900-Остали непоменути расходи, износ „98.500“ замјењује се
износом „111.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 412900-Расходи по судским рјешењима, износ „70.000“ замјењује се
износом „66.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0150-Одјељење за привреду:
~ на броју рачуна 412500-Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова),
износ „50.000“ замјењује се износом „59.000“;
~ на броју рачуна 415200-Капитални грантови- Водовод и канализација, износ „95.000“ замјењује се износом
„6.000“;
~ на броју рачуна 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „40.000“ замјењује се
износом „20.000“;
~ на броју рачуна 517100-Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима
(Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац), износ „200.000“ замјењује се
износом „280.000“.
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У оквиру потрошачке јединице 0151 Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200-Текући грантови- Удружење грађана, износ „15.000“ замјењује се износом „13.100“;
~ на броју рачуна 415200-Текући грантови спортским организацијама- Спортски савез, износ „17.000“
замјењује се износом „20.400“;
~ на броју рачуна 415200-Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењеима
(суфинансирање клубова), износ „240.000“ замјењује се износом „285.000“;
~ на броју рачуна 415200-Капитални грантови вјерским организацијама, износ „10.550“ замјењује се износом
„12.450“;
~ на броју рачуна 415200-Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља), износ „8.350“
замјењује се износом „6.850“;
~ на броју рачуна 416100-Текући дознаке грађанима- стипендије, износ „105.000“ замјењује се износом
„78.100“.
У оквиру потрошачке јединице 0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове:
~ на броју рачуна 412500–Расходи за текуће одржавања осталих грађевинских објеката- одржавање путева,
износ „71.000“ замјењује се износом „112.000“;
~ на броју рачуна 412800-Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „190.000“ замјењује се
износом „149.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0190 Остала текућа потрошња:
~ на броју рачуна 413300-Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака, износ „25.000“ замјењује
се износом „17.000“;
~ на броју рачуна 413300-Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета, износ „5.000“ замјењује
се износом „2.000“;
~ на броју рачуна 621900–Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ „22.000“ замјењује
се износом „13.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0200- Мјесне заједнице:
~ на броју рачуна 412200-Расходи за комуналне услуге, износ „2.000“ замјењује се износом „3.000“;
~ на броју рачуна 412300-Расходи за режијски материјал, износ „2.000“ замјењује се износом „1.000“;
~ на броју рачуна 412600-Расходи по основу утрошка горива, износ „2.000“ замјењује се износом „1.500“;
~ на броју рачуна 412800-Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
„100.000“ замјењује се износом „102.000“;
~ на броју рачуна 412900-Остали непоменути расходи, износ „2.000“ замјењује се износом „500“.
У оквиру потрошачке јединице 0920 Туристичка организација:
~ на броју рачуна 412300-Расходи за режијски материјал, износ „500“ замјењује се износом „150“;
~ на броју рачуна 412600-Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „800“ замјењује се износом „1.700“;
~ на броју рачуна 412700-Расходи за стручне услуге, износ „500“ замјењује се износом „0“;
~ на броју рачуна 511100-Издаци за изградњу и прибавлјанје ост.обј.-туристичка сигнализација, износ „3.324“
замјењује се износом „3.274“.
У оквиру потрошачке јединице 0053- Средња школа „Никола Тесла“:
~ на броју рачуна 412300-Расходи за режијски материјал, износ „7.000“ замјењује се износом „9.500“;
~ на броју рачуна 412500-Расходи за текуће одржавање, износ „8.000“ замјењује се износом „6.500“;
~ на броју рачуна 511300-Издаци за набавку опреме, износ „7.000“ замјењује се износом „6.000“.
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У оквиру потрошачке јединице 0040- Народна библиотека Шамац:
~ на броју рачуна 412900-Остали непоменути расходи, износ „2.000“ замјењује се износом „500“;
~ на броју рачуна 511300-Издаци за набавку опреме, износ „2.000“ замјењује се износом „3.500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-206/15
Датум: 12.10.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

218
На основу члана 100. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 43
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05 и 98/13) и члана 60.
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14), Начелник општине Шамац д о н
о с и:
ОДЛУКУ
o поништењу поступка јавне набавке
за набавку робе „Набавка хране, пића и средстава за личну хигијену за потребе Општинске управе
Шамац“
Члан 1.
Поништава се конкурентски захтјев у потпуности за набавку робе „Набавка хране, пића и средстава за
личну хигијену за потребе Општинске управе Шамац“ објављеног на порталу Агенције за јавне набавке Босне
и Херцеговине број 144-7-1-14-3-15/15 од 26.08.2015. године.
Члан 2.
Поступак се поништава због непрецизне и нејасне тендерске документације у дијелу секције 2.
„Способност обављања професионалне дјелатности у смислу члана 46. Закона“.
Члан 3.
Одлуку о поништењу јавне набавке за набавку робе „Набавка хране, пића и средстава за личну
хигијену за потребе Општинске управе Шамац“ биће обавијештени сви понуђачи који су учествовали у
поступку јавне набавке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ и на веб-сајту Општине Шамац.
Образложење
Уговорни орган припремајући тендерску документацију за набавку робе „Набавка хране, пића и
средстава за личну хигијену за потребе Општинске управе Шамац“ начинио је грешку техничке природе у
дијелу секције 2. „Способност обављања професионалне дјелатности у смислу члана 46 . Закона“ , тако
што:
а) у тендерској документацији назначено је да се рефенц листа о уредно извршеним уговорима доставља
посебно, што је супротно члану 48. Закона о јавним набавкама, јер је понуђач обавезан да достави референц
листу, заједно у понуди и у форми и на начин како је прецизирано у члану 48. става 3. Закона о јавним
набавкама БиХ, те у потпуности био испоштован принцип једнаког третмана свих понуђача, јер овим
пропустом сви понуђачи нису доставили референц листе по упутству из предметне тендерске документације,
сматрајући да се иста доставља посебно.
б) услови за појединачног понуђача нису видно разграничени и обиљежени са посебним условима који су
обавезни да достави група понуђача и самим тим дошло је до заблуде приликом припремања понуда.
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Дакле, поступак јавне набавке се поништава због доказивих разлога који су изван наше контроле и нису
се могли предвидјети у времену трајања поступка јавне набавке као и нарушавања принципа једнаког
третмана свих понуђача .
На основу горе наведеног, одлучено је као у члану 1 ове одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање
жалби БиХ посредством уговорног органа са уплаћеном накнадом у износу од 500.00 КМ , у року од пет
дана од дана пријема одлуке.
Број : 01-022- 205 /2015
Датум: 12.10 .2015. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 70 става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама
члана 60 Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 3/14) , Начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
„Извођење радова на санацији
свјетлосних саобраћајних уређаја-семафора у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку радовa„Извођење радова на
санацији свјетлосних саобраћајних уређаја-семафора у Шамцу“ објављеног дана 23.09.2015. год. на порталу
Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-17-3-19/15. Предмет
јавне набавке су радови „Извођење радова на санацији свјетлосних саобраћајних уређаја-семафора у Шамцу“.
Процијењена вриједност набавке износи 32.000,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су у року три (3) понуде сљедећих понуђача, и то како слиједи:
1) „СПАРК“ д.о.о. Бијељина
2) „ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ“ д.о.о. Добој
3) „ЕМТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Брчко
Члан 3.
Након разматрања пристиглих понуда установљено је да понуде„СПАРК“ д.о.о. из Бијељине и ЕМТ
ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Брчког нису прихватљиве из разлога што цијена понуде прелази висину средстава
предвиђених за предметну јавну набавку и као такве нису ушле у даље разматрање, јер предвиђена средства за
реализацију набавке су 32.000,00 КМ са ПДВ-ом, а понуђена цијена понуђача „СПАРК“ д.о.о. из Бијељине
износи 38.405,25 КМ са урачунатим ПДВ-ом и понуђена цијена „ЕМТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. из Брчког
износи 35.933,63 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Понуђач „ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ“ д.о.о. Добој доставио је сву потребну документацију предвиђену
Законом о јавним набавкама и условима тендерске документације и на основу горе наведеног извршена је ранг
листа оцијењених понуда.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА :
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Редни
број

1.

Назив понуђача
„ТЕЛЕФОНИЈА
ВИДАКОВИЋ“ д.о.о. Добој

Цијена понуде
у КМ
(без ПДВ-а)

Понуђени
попуст у
КМ

27.330,50

-

Цијена
понуде са
укљ.
попустом
-

Укупна цијена
понуде у КМ (са
ПДВ-ом)

31.976,69

Понуде које нису прихватљиве:
Редни
број
Назив понуђача

Цијена понуде
у КМ
(без ПДВ-а)

Понуђени
попуст у
КМ

Цијена
понуде са
укљ.
попустом

Укупна цијена
понуде у КМ (са
ПДВ-ом)

1.

„СПАРК“ д.о.о. Бијељина

32.825,00

-

-

38.405,25

2.

„ЕМТ ИНЖЕЊЕРИНГ“
д.о.о. Брчко

30.712,50

-

-

35.933,63

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ТЕЛЕФОНИЈА ВИДАКОВИЋ“ д.о.о. Добој чија је
понуда најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 31.976,69 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-49/15 од 15.10.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал или
овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Члан 6.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 10 дана од дана
пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-208/15
Датум: 16.10.2015. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

220
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 3. Закона о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 42/05 и 52/12), сагласно одредбама члана 60 и 79.
Статута општине Шамац („Службени гласник Републике Српске“ број 3/14), Начелник општине доноси
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ОДЛУКУ
о начину и процедурама одабира корисника пројеката,
расељених лица, избјеглица и повратника
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми и процедуре за одабир корисника пројеката, реконструкције
стамбених јединица и одрживог повратка, начина рада Комисије за одабир корисника, објављивање резултата,
извјештавање и објављивање.
Члан 2.
Приликом одабира корисника помоћи, комисија је обавезна утврдити да ли потенцијални корисник помоћи
испуњава опште и посебне критеријуме предвиђене овом одлуком.
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ
Члан 3.
Општи критеријуми су елиминаторни и обавезујући за све потенцијалне кориснике.
Општи критеријуми за утврђивање потенцијалних корисника пројеката су:
- да је избјеглица, расељена особа или повратник из БиХ,
- да је исказао намјеру за повратком,
- да је на дан 30.04.1991.године имао пребивалиште на подручју Општине Шамац.
Члан 4.
Докази (документи) којима се доказује испуњавање општих критеријума:
а) за избјеглице- одговарајућа потврда о статусу избјеглице или избјеглички картон,
б) за расељено лице- потврда о статусу расељеног лица издата од стране јединице локалне самоуправе
(општина/град),
в) за повратнике-потврда, рјешење о повратку, увјерење о статусу издате од стране јединице локалне
самоуправе (општина/град) повратка.
Члан 5.
Намјера за повратком доказује се потписивањем изјаве код надлежног општинског органа. Изјава садржи
исказану намјеру да ће уложена средства имати за циљ одрживост повратка или запошљавање повратника,
исказану намјеру да ће уложена средства омогућити минимум услова становања.
Члан 6.
Доказ о власништву доказује се рјешењем о поврату имовине, посједовни лист или ЗК извод који не смије
бити старији од 6 мјесеци.
У смислу ове одлуке, а у изузетним случајевима када се власништво или станарско право не може доказати
документима из претходног става, власништво се може доказати: рјешењем о наслеђивању, грађевинском
дозволом или урбанистичком сагласношћу .
Члан 7.
Увјерењем о кретању се доказује да је подносилац захтјева имао пребивалиште на подручју Општине Шамац
на дан 30.04.1991. године. У изузетним случајевима када се увјерењем о кретању не може поуздано утврдити
пребивалиште на дан 30.04.1991. године, као доказ пребивалишта прибавља се изјава два свједока овјерена од
стране надлежног органа општине.
ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
Члан 8.
Потенцијалним корисницима помоћи уз потврду надлежне установе, припадају приликом одабира додатни
број бодова:
-социјалне категорије (5 бодова),
-особе са инвалидитетом (5 бодова),
-самохрани родитељи (5 бодова),
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-породице несталих особа и бивши логораши (5 бодова)
-број чланова домаћинства, сваки члан ( 2 бода).
Члан 9.
Социјални статус доказује се:
- последњи чек од пензије, рјешење центра за социјални рад о сталним социјалним
давањима,
- статус лица са инвалидитетом доказује се рјешењем надлежног органа, ратни
војни инвалид, цивилна жртва рата, урођени или стечени инвалидитет,
- статус самохраног родитеља прибавља се од центра за социјални рад,
- статус несталих особа и логораша доказује се потврдом органа код којег се води ž
службена евиденција.
Члан 10.
Број чланова домаћинства доказује се кућном листом овјерене код надлежног општинског органа или нотара.
ПРОЦЕДУРА ОБЈАВЉИВАЊА
Члан 11.
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници и огласној табли Општине Шамац.
Члан 12.
Текст јавног позива садржи опште и посебне критеријуме на темељу чега ће се одабрати приоритетни
корисници помоћи, вријеме трајања позива, оквирни рок за одабир корисника, објашњење на који начин ће
потенцијални корисници бити обавијештени о резултатима одабира.
Члан 13.
Комисија за одабир корисника провјерава да ли су уз захтјев приложени сви потребни документи, евидентира
који документи нису приложени и обавјештава потенцијалног корисника да у року од 7 дана исте достави.
Члан 14.
Комисија утврђује листу одабраних корисника, обилази кориснике и утврђује висину новчане накнаде, води
записник о свим проведеним активностима, обавјештава одабране кориснике о резултатима јавног позива.
Члан 15.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове које
доноси појединачна рјешења за одабране кориснике и објављује резултате на званичној интернет страници и
огласној табли Општине Шамац.
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објaвиће се и у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022- 210/2015
Датум, 30.10.2015. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

221
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14),
Начелник општине, доноси
О Д Л У К У
о приступању изради плана интегритета на локалном нивоу
I
Општина Шамац , у циљу повећања транспарентности, одговорности и интегритета у раду, уз подршку
Transparency International BiH (TI BiH) приступа изради плана интегритета на локалном нивоу.
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II
Именује се радна група за израду плана интегритета у саставу:
1. Блаженка Максимовић, координатор радне групе
2. Славица Гаврић, члан
3. Душан Јовановић, члан
III
Задатак радне групе је да уз подршку TI BiH, а кроз реализацију 8 једнодневних тренинга, учествује у
креирању и успосављању плана интегритета на локалном нивоу.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:01-022-211/15
Датум, 30.10.2015. год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

222
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута Општине Шамац
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), те одредбама Одлуке о извршењу буџета Општине Шамац
за 2015. годину („Службени гласник општине Шамац“, број 11/14), доноси
ЗАКЉУЧАК
I - Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 5.754 КМ (словима:
петхиљадаседамстопедесетчетириконвертивилнемарке) за потребе учешћа у Пројекту реализације обнове
ватрогасног дома и за потребе Српске православне цркве у Обудовцу.
II -За износ средстава из тачке I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са буџетске
резерве на сљедећи начин:
-

износ од 3.170 КМ на потрошачку јединицу 0125 – Територијална ватрогасна јединица,
позиција 511300 – Издаци за набавку опреме;
износ од 2.584 КМ на потрошачку јединицу 0151 - Служба за друштвене дјелатности,
позиција 415200- Капитални грантови вјерским организацијама, износ од 2.584 КМ.

III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-209/2015
Датум, 28.10.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

223
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) и члана 5. став 2. Одлуке о јавним расправама („Службени
гласник општине Шамац“, број 12/09) , д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту буџета општине Шамац за 2016. годину
I
Јавна расправа о Нацрту буџета општине Шамац за 2016. годину одржаће се у периоду од 13.11.2015.
до 22.11.2015. године.
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II
Јавна расправа из тачке 1. овог Закључка одржаће се у форми електронске јавне расправе у којој ће
заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје примједбе,
приједлоге и сугестије, уз одржавање централне јавне расправе дана 19.11.2015. године у згради општинске
управе Шамац са почетком у 18:00 часова.
III
Нацрт буџета општине Шамац за 2016. годину биће објављен на званичној интернет презентацији
општине Шамац (www.opstinasamac.org), огласној табли у згради општинске управе Шамац, просторијама
савјета мјесних заједница и мјесним канцеларијама.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Самостални стручни сарадник за рад на информационим
системима, Одјељење за финансије и Одјељење за општу управу Општинске управе Шамац, који су јавну
расправу дужни спровести у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени гласник општине Шамац“,
број 12/09).
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-235/2015
Датум, 13.11.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
198. Одлука о додјели пословног простора на коришћење
199. Одлука о давању сагласности за укњижбу стана
200. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о проширеном обиму права породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја општине Шамац
201. Закључак о прихватању Нацрта буџета општине Шамац за 2016. годину и упућивању
истог на јавну расправу
202. Закључак о прихватању Нацрта одлуке о одређивању назива улица и тргова на
подручју општине Шамац и упућивања истог на јавну расправу
203. Закључак о прихватању Информације о проведеној анализи родно одговорног
буџетирања на нивоу Општинске администрације у секторима пољопривреде и спорта са
Акционим планом за увођење родно одговорног буџетирања у Општини Шамац за 2016.
годину
204. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за
школску 2014/2015. годину
205. Закључак о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у периоду од 01.01.30.06.2015. године
206. Закључак о прихватању Информације о заштити дјеце и омладине са сметњама у
развоју
207. Закључак о прихватању Информације о стању у области културе и културним
манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац у 2015. години
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208. Закључак о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине
Шамац за период 01.01.-30.06.2015. године
209. Закључак о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и
средњег образовања и успјеха ученика на крају школске 2014/2015. године
210. Закључак о прихватању Информације о снабдјевању водом на подручју општине
Шамац у 2015. години са посебним освртом на снабдјевање из артерских бунара и квалитет
исте
211. Закључак о прихватању Информације о раду и функционисању мјесних заједница на
подручју општине Шамац
212. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
213. Закључак о усвајању Извода из Записника са Двадесетдевете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
214. Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за провођење Поновног јавног огласа за
именовање два члана Општинске изборне комисије Шамац
215. Рјешење о именовању предсједника Општинске изборне комисије Шамац
216. Рјешење о именовању два члана Општинске изборне комисије Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
217. Одлука о прерасподјели средстава
218. Одлука o поништењу поступка јавне набавке за набавку робе „Набавка хране, пића и
средстава за личну хигијену за потребе Општинске управе Шамац“
219. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Извођење радова на санацији свјетлосних
саобраћајних уређаја-семафора у Шамцу“
220. Одлука о начину и процедурама одабира корисника пројеката, расељених лица,
избјеглица и повратника
221. Одлука о приступању изради плана интегритета на локалном нивоу
222. Закључак
223. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту буџета општине Шамац за 2016.
годину

Уторак, 17. новембар 2015. године - Службени гласник општине Шамац - Број 10/15
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4. Уређује
и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237; централа:
054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по потреби. Жиро
рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.

22

