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На основу члана 71. став 5 . Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ , број 40/13, и члана 30 Закона о локалној самоуправи „Службени гласник Републике Српске“ ,
број 101/04, 42/05, 118/08 и 98/13 , и члана 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'',, број 3/14) Скупштина општине Шамац на двадесеттрећој редовној сједници, одржаној
дана 30.01.2015. године, донијела је
ПРОГРАМ
Изградње и уређења простора за 2015. годину
УВОД :
Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за 2015 годину, а обухвата уређење градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у урбаним подручјима општине Шамац.
Програм уређења обухвата уређење грађевинског земљишта , улагања у припрему и изградњу
комуналних објекта од значаја за општину.
Заснива се на условима и ријешењима садржаним у законима , одлукама и другим прописима и планским
актима којима се уређује област уређења грађевинског земљишта .
Овим програмом ближе се утврђују подручја која ће се уређивати у планском периоду , динамика
уређења, врста и обим уређења земљишта и носиоци провођења програма.
I. ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА
Ред.
Број

ОПИС

1. Одржавање грађевинских објеката
( локалних и некатегорисаних путева)



План
2015

цца 50.000,00 КМ

Санација 27.100 м1 макадамских путева са насипањем шљунковитог материјала , машинским
планиранјем Грејдером и набијањем путем ваљања
............................................. цца 15.000,00 КМ,
Санација ударних рупа на асфалтном масом , са претходним машинским одсјецањем пост.
асфалта, утоваром , одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим предрадњама у дебљини
слоја од 4, 7, 10 цм на подрућју МЗ општине Шамац
............................................ цца 35.000,00 КМ,

2. Одржавање проходности локалних и дијелова некатегорисаних путева у зимском периоду
.......................................... цца 30.000,00 КМ
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3. Издаци за израду просторно – планске документације – Просторни план
општине Шамац
................................................... цца 80.000,00 КМ,
4. Инвестиционо одржавање , реконструкција и адаптација зграда и објеката
( објекти у МЗ општине, спортски и културни објкти , објекти снабдјевања питком водом и сл )
......... цца 65.000,00 КМ
5. Санација са унутрашњим уређењем Депоније отпада – „Јелас“
........................ цца 10.000,00 КМ
6. Издатци за изградњу и прибављање зграда и објеката
(завршетак грађ. – занатских радова на дому културе
у Г.Црквини, и дому културе у С.Тишини)

................. цца 50.000,00 КМ

7. Изградња и реконструкција јавне расвјете на подручју општине Шамац
(Инвестиционо одржавање на подручју цијеле општине Шамац)
............................................ цца 20.000,00 КМ
8. Одржавање и модернизација градских саобраћајница
(крпажа ударних рупа и насипање макадамских улица)

цца 40.0000,00 КМ

8.1.
Санација ударних рупа асфалтом са машинским одсјецањем, утоваром ,
одвозом оштећеног асфалта на депонију и осталим предрадњама дебљине 4 , 7, и 10
цм
................................... цца 9.000,00 КМ
8.2.
Одржавање (насипање шљунчаним материјалом ) 1500 м макадамских улица у граду уз
утрошак шљунка од 450,00 м3
............................... цца 10.000,00 КМ
Изградња тротоара :
8.3. Тротоар у улици Николе Пашића етапа 2 (деснa странa ) (од ул. Ј. Цвијића до
улице Г.Принципа) дужине 158,00 м1, ширине 1,50 м , дебљине 5,00 цм.
.......................... цца 8.000,00 КМ
8.4. . Тротоар у улици В. Караџића (од ул . Г. Принципа до ул. К.Милоша )
дужине 175,00 м, ширине 1,50 м , дебљине 5,00 цм
............................ ........ цца 13.000,00 КМ
 Средствима финансирања УНДП планирана је изградња
тротоара у насељеном мјесту Шамац :

цца 33.273,35 КМ

-

тротоар / десна страна / у улици Цара Лазара од улице Ђ.Д. Михајловића - до улице
Н.Тесле
.............................................. цца 5.904,00 КМ
- Тротоар / десна страна / у улици Цара Лазара од улице Ђ.Д. Михајловића - до улице
Н.Тесле
............................................ цца 16.555,00 КМ
- тротоар /лијева страна/ у улици Гаврила Принципа од улице Д.Обрадовића
до улице Дуга 1
............................................ цца 10.814,50 КМ


Средствима финансирања ЦРС-а планирана је реконструкција дијела улице
Његошева ( дионица: од кружног тока – до раскрснице са улицом В.Илића
скупа са реконст. тротоара
......................................... цца 95.000,00 КМ
9. Изградња семафора на раскрсници улица
( Н.Тесле и ул. К.Милоша )
..................................... ....... цца 10.000,00 КМ
10 рипрема грађевинског земљишта за изградњу
( Издаци за прибављање земљишта и издаци по основу
улагања у побољшање земљишта)

.............

цца 15.000,00 КМ
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11. Издаци за водовод и канализацију – Водоторањ ...................................

цца 50.000,00 КМ

Рјешење проблема у избјегличким и повратничким насељима уз помоћ Владе РС – Министарства
за избјеглице и расељена лица
Рјешавање проблема инфраструктуре у избјегличким насељима у Републици Српској
..................... цца 50.000,00 КМ
II. НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Носиоци провођења плана су : Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове , друге
надлежне службе у општини и предузећа којима Скупштина општине и Начелник повјери послове
уређења грађевинског земљишта.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Програм уређења грађевинског земљишта проистекао је из јавних расправа о буџету и усвојеног буџета
, те се на основу тога радилo на разради методологије и припреми плана о уређењу градског
грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта, са циљем да будућа улагања у наведену
област буду адекватна.
Програм уређења градског рађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта условљен је
динамиком остваривања горе наведених прихода.
Програм уређења градског грађевинског земљишта и осталог грађевинског земљишта у урбаном
подручју општине Шамац обухвата уређивање грађевинског земљишта , улагања у припрему и изградњу
комуналних објеката од значаја за Општину.
Програм се заснива на рјешењима у условима садржаним у законима,, под законским актима , одлукама
и прописима којима се уређују односи у области земљишне политике и грађења.
Програм уређивања грађевинског земљишта обухвата радове и активности на :
- припрему грађевинског земљишта за изградњу ( израду геодетских подлога , геомеханичка и друга
испитивања земљишта ради утврђивања чињеница и околности релевантних за грађење, израду
одговарајућих планских докумената, рјешавања имовинско - правних односа у вези са земљиштем ,
објектима, усјевима, засадима и сл., израду техничке документације за објекте , уређаје и
инсталације , физичко уклањање објеката са површине земљишта или испод ње, усјева , засада и сл.).
-

Опремању грађевинског земљишта која обухвата изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и
инсталација за саобраћај у кретању и мировању, за снабдјевање електричном енергијом , за
поштанске и ТТ везе, за комуналне дјелатности одређене Законом о комуналним дјелатностима, а
реализује се кроз изградњу објеката индивидуалне и заједничке комуналне потрошње , а на основу
важећих планских аката.

Број: 07-022-12/15
Датум,30.01.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 4. и 5. Закона о финансирању политичких странака из буџета
Републике, града и општине (''Службени гласник Републике Српске'', број 65/08) и члана 35. и 78. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на
двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 30.01.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о начину финансирања политичких странака
из Буџета општине Шамац за 2015. годину
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Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин и критерији за расподјелу финансијских средстава из Буџета
општине Шамац за финансирање дијела трошкова редовног рада политичиких странака које имају
одборнике у Скупштини општине Шамац за 2015. годину.
Члан 2.
Право на финансијска средства, у складу са овом одлуком, остварују политичке странке које
имају одборнике у Скупштини општине Шамац.
Члан 3.
Средства за финансирање дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају
одборнике у Скупштини општине, обезбјеђују се у Буџету општине Шамац за 2015. годину у износу од
0,69% укупних буџетских прихода из претходне године, односно у укупном износу од 35.000 КМ.
Члан 4.
Расподјела средства из члана 3. ове одлуке се врши на сљедећи начин:
а) 20% распоређује се у једнаким износима политичким странкама које имају одборнике у
Скупштини и
б) 80% распоређује се сразмјерно броју освојених мандата, које политичка странка има у
Скупштини.
Члан 5.
Средстава из члана 4. тачка б) распоређују се тако да се износ новчаних средстава подијели се са
бројем одборника у Скупштини, затим се овај износ подијели на број мјесеци у години и тако добијен
износ представља мјесечни износ новчаних средстава по одборнику.
Члан 6.
Уколико одборник у току трајања мандата напусти политичку странку , финансијска средства
задржава политичка странка којој је одборник до тада припадао.
Члан 7.
Одјељење за фиансије општине Шамац, средства из члана 4. ове Одлуке, дозначава политичким
странкама до 10-тог у мјесецу за претходни мјесец, а према табеларном прегледу мјесечне расподјеле
средстава који чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 8.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије општине Шамац.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-10/15
Датум, 30.01.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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ПРЕГЛЕД МЈЕСЕЧНЕ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ
ПОЛИТИЧКА СТРАНКА
1
1 Српска демократска странка
Савез независних
социјалдемократа-СНСД
2 -Милорад Додик
3 ДНС
4 ДП-Д.Чавић
5 ХСС-НХИ
6 Социјалистичка партија
7 Партија демократског прогреса
Независна странка др Михајло
8 Товирац
9 СДА
УКУПНО

БРОЈ
ОДБОРНИКА
2
6

ЗА 12
ФИКСНО МЈЕСЕЦИ
20%
3
778

УКУПНО МЈЕСЕЧНО

80%
4
6.720

3+4
5
7.498

6
625

5
3
3
2
2
2

778
778
778
778
778
778

5.599
3.360
3.360
2.240
2.240
2.240

6.377
4.138
4.138
3.018
3.018
3.018

531
345
345
251
251
251

1
1
25

778
778
7.002

1.120
1.120
27.998

1.898
1.898
35.000

158
158
2.917
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На основу члана 30. алинеја 2. и 11. 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), Скупштина општине Шамац, на двадесеттрећој редовној сједници одржаној
30.01. 2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања закупнине за коришћење пословних простора у власништву општине
Шамац
Члан 1.
Скупштина општина Шамац због елементарне непогоде-поплаве које су се десиле на територији
општине Шамац дана 16.05.2014. године, ослобађа од обавезе плаћања закупнине закупце чији су
пословни простори били поплављени, а који су у вријеме поплаве били у закупном односу са
закуподавцем Општином Шамац.
Члан 2.
Ослобађање плаћања закупнине односи се на период од 01.06. до 31.10.2014. године.
Укупан износ закупнине пословних простора за које се врши ослобађање плаћања износи
21.772,50 КМ.
Члан 3.
Ослобађају се плаћања закупнине пословних простора сљедећа физичка и правна лица:
-

Маринковић Зоран вл. угоститељске радње „Цинема“(по уговору 01-122-100/2012),
Стефановић Синиша вл. Ауто-школе „Стефановић“ (по уговору 01-122-137/12),
Д.О.О. „ПЕ-Цомерц“ оснивач Петар Вуксановић (по уговору 01-122-71/2013),
Д.О.О. „Бадер“ директор Bernhard Franz Schneider (по уговору 01-122-620/14),
Д.О.О. „Агро-траде“ оснивач Радовановић Синиша (по уговору 03-374-4/06 и анекс уговора 01122-123/2012),
Д.О.О. „Денис Паркетт“ директор Стојановић Борислав (по уговору 01-122-73/13, 01-122-177/13,
01-122-47/13 и 01-122-10/13),
Д.О.О. „Нова Столарија“, директор Цвијетин Костадиновић (по уговору 01-122-182/11 ослобођен
плаћања због улагања у објекат до истека уговора),
Општински одбор „ПДП“ Шамац (по уговору 01-122-74/2012),
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-

-

Бужанин Радивоје вл. услужне радње „Ауспух сервис“ (по уговору 03-374-1/06 и анекс уговора
01-122-124/2012),
- Ивановски Анђелка цвјећара „Мимоза“ (по уговору 03-374-2/2005),
- Салкић Алмир (по уговору 01-122-2/2005 и анекс уговора 01-122-31/2011),
- Евђенић Драгослав вл. занатске радње „Е-Метал“ (по уговору 01-122-93/12, анекс уговора 01-12293/12 и 01-122-331/10),
Богдановић Спасоје (по уговору 01-122-64/12),
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да након ступања на снагу ове одлуке закључи анексе уговора о
закупу.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за финансије општине Шамац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-11/15
Дана, 30.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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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 члана 5. 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 двадесетрећој редовној сједници одржаној 30.01. 2015. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о додјели земљишта на коришћење
Члан 1.
Moto clubu „VIKING“ из Шамца, улица Гаврила Принципа бб, ЈИБ: 4402044230009, додјељује се
на коришћење, земљиште површине 501 м2, означено као к.ч. број 1299/25, уписано у ЗК уложак број 142
К.О. Тишина, којој у нарави и по новом катастарском операту одговара парцела означена као к.ч. број
1211, уписана у ПЛ број 1777/4 К.О. Тишина, на којем је Општина Шамац уписана са правом својине 1/1,
под сљедећим условима:
- сврха: изградња објекта привременог карактера за сједиште мото клуба и обављање активности
удружења.
Члан 2.
Додјела зeмљишта из члана 1. ове Одлуке даје се без накнаде на период од тридесет (30) година.
Право коришћења земљишта из члана 1. ове Одлуке неће се евидентирати у катастарској и
земљишној евиденцији.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да са Moto clubom „VIKING“ из Шамца, закључи уговор,
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима, као и услови и начин коришћења
земљишта 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».
Број: 07-022-16/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.01.2015. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја 2. и 11. 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 двадесеттрећој редовној сједници одржаној 30.01. 2015. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора на коришћење
Члан 1.
Удружењу произвођача млијека општине Шамац“ из Шамца, Српских добровољаца бб, ЈИБ:
4401990120004, додјељује се на коришћење, без накнаде, пословна просторија која се налази у склопу
реконструисаног објекта Дома културе у Горњој Црквини, површине цца 20 м2, изграђена на земљишту
означеном као к.ч. број 103, уписана у ПЛ број 1120 КО Црквина, под сљедећим условима:
- сврха: одржавање радних састанака и остале активности удружења.
- период трајања коришћења: четири (4) године, уз могућност продужења коришћења простора.
Члан 2.
Корисник пословног простора се обавезује, да додијељеним простором и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним простором, те да ће
по престанку уговорног односа исти предати даваоцу у стању каквом га је и примио у посјед.
Члан 3.
Детаљан попис имовине која се даје на коришћење и управљање, биће утврђен записником
Комисије за провођење поступка примопредаје објекта, након чега ће се сачинити уговор о додјели
простора на коришћење и увести у посјед корисника.
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине Шамац да са Удружењем произвођача млијека општине Шамац
из Шамца, закључи уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима, као и
услови и начин коришћења пословног простора из члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-17/15
Дана: 30.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 35. став 1. алинеја 19. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) и чланом 28. Пословника Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац је на
двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 30.01.2015. године, донијела
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела
и посебног радног тијела Скупштине општине Шамац
I
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У Одлуци о избору чланова сталних радних тијела и посебног радног тијела Скупштине општине Шамац
број 07-111-65/2012 (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/12, 3/13 и 6/13), у тачки I алинеја прва
– Савјет за буџет и финансије, подтачка 2., мијења се и гласи:
''3. Петар Петровић из реда одборника Демократске партије – Драган Чавић
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-8/15
Датум, 30.01.2015. 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 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
двадесеттрећој редовној сједници одржаној 30.01. 2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
1. Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на двадесеттрећој редовној
сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 30.01.2015. године.
2. У вези са реализацијом пројекта санације зграде Општинске управе, о чему је у оквиру ове
тачке дневног реда Начелник општине информисао Скупштину, Скупштина општине је сагласна да
надлежно одјељење Општинске управе, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу, спроведе
поступак на уклањању монтажног објекта – дограђеног дијела општинске зграде који је на употреби од
1972. године, а који је према налазу и мишљењу вјештака грађевинске струке у мајским поплавама
претрпио висок степен оштећења и не испуњава техничке услове за санацију и обнову.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-18/15
Датум, 30.01.2015.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 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
двадесеттрећој редовној сједници одржаној 30.01.2015.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2014. години
са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2015. години и Извјештаја о утрошку
средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за
2014. годину
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I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2014. години
са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2015. години и Извјештај о утрошку средстава од
накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2014. 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: 07-022-13/15
Датум, 30.01.2015. 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 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
двадесеттрећој редовној сједници одржаној 30.01.2015.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења простора
за 2014. годину
I
Прихвата се Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2014.
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“.
Број: 07-022-14/15
Датум, 30.01.2015. 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 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
двадесеттрећој редовној сједници одржаној 30.01.2015.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за
јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава за
одржавање и изградњу јавне расвјете у 2014. години
I
1. Прихвата се Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за
јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава за
одржавање и изградњу јавне расвјете у 2014. години.
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2. Скупштина општине тражи од Начелника општине и од Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове да реализују раније донесени закључак Скупштине општине број 07-022210/14 од 31.10.2014. године и предузму мјере искључења јавне расвјете у сеоским мјесним заједницама у
којима становништво није измирило обавезе по основу комуналне накнаде за јавну расвјету до одређеног
рока, те да предсједнике Савјета мјесних заједница упознају са закључком Скупштине и затраже од истих
да покушају својим активностима утицати на побољшање наплате ове врсте накнаде.
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: 07-022-15/15
Датум, 30.01.2015. 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 чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на двадесеттрећој
редовној сједници одржаној 30.01.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Двадесетдруге редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из записника са Двадесетдруге редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 17.12.2014. године, без примједби.
II
Извод 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: 07-022-19/2015
Датум, 30.01.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

17
На основу чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14)
Скупштина општине Шамац, на двадесеттрећој редовној сједници одржаној дана 30.01.2015.године ,
донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
I
Усваја се Извјештај Комисије за верификацију мандата са приједлогом за утврђивање престанка
мандата одборника Велимира Андрић прије истека времена на који је изабран и верификацију мандата
одборнику Петру Петровић у Скупштини општине Шамац.
II
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Верификациони материјал је у прилогу овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-2/15
Датум, 30.01.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

18
На основу члана 1.10. став 1. тачка 1. Изборног закона БиХ (''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) и члана 35. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14)), Скупштина
општине Шамац је, на двадесеттрећој редовној сједници, одржаној 30.01.2015. године, д о н и ј е л а
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборнику
Скупштине општине Шамац
1. Утврђује се да је престао мандат, прије истека времена на које је изабран, одборнику у Скупштини
општине Шамац Велимиру Андрић –Демократска партија - Драган Чавић.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-3/15
Дана,30.01.2015.год

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

19
На основу члана 2.9.. тачка 10. Изборног закона БиХ (''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 и 32/10, 18/13 и 7/14) и
члана 35. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), Скупштина
општине Шамац је, на двадесеттрећој редовној сједници, одржаној 30.01.2015. године, д о н и ј е л а
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о верификацији мандата одборнику
Скупштине општине Шамац
1. Верификује се мандат одборнику у Скупштини општине Шамац Петру Петровић Демократска партија - Драган Чавић.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном
гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-4/15
Дана, 30.01.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

20
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 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
двадесеттрећој редовној сједници одржаној 30.01.2015.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја Комисије за провођење Јавног огласа за именовање два члана Општинске
изборне комисије Шамац
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I
Усваја се Извјештај Комисије за провођење Јавног огласа за именовање два члана Општинске
изборне комисије Шамац, бр. 07-111-76/14 од 20.01.2015. године
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: 07-111-5/15
Датум, 30.01.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

21
На основу члана 2.12. став 6. 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 двадесеттрећој
редовној сједници одржаној дана 30.01.2015. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу два члана Општинске изборне
комисије Шамац
1. Разрјешавају се дужности члана Општинске изборне комисије Шамац, због истека мандата на који
су именовани, и то:
-

Живан Благојевић, предсједник
Паво Кнежевић, члана

2. Ово Рјешење ступа на снагу након давања сагласности од стране Централне изборне Комисије
БиХ, а објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац''.
Број: 07-111-6/15
Дана, 30.01.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

22
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 двадесеттрећој редовној
сједници одржаној дана 30.01.2015.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
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-

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- 7/15
Дана, 30.01.2015. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

23
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/13), а у вези са чланом 22. Породичног закона Републике Српске (''Службени гласник Републике
Српске'', број 54/02, 41/08 и 63/14), Скупштина општине Шамац, на двадесеттрећој редовној сједници
одржаној дана 30.01,2015.године , донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени Рјешења о овлашћењу одборника Скупштине општине
Шамац за присуство закључивању бракa
1. У Рјешењу о овлашћењу одборника Скупштине општине Шамац за присуство закључивању брака број
07-022-220/12 од 14.12.2012. године(''Службени гласник општине Шамац'', број 14/12, 3/13 и 6/13) у тачки
I алинеја трећа – матично подручје Горња Слатина мијења се подтачка 4. и гласи:
''4. Петар Петровић''.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-20/15
Датум, 30.01.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
24
На основу члана 5. и 14. Закона о печатима («Службени гласник Републике Српске «, број 17/92, 63/01 и
49/07), сагласно 60 Статута Општине Шамац (Службени гласник, општине Шамац број:3/14), Начелник
општине Шамац , дана 2.2.2015. године, доноси
УПУТСТВО
о употреби печата у Општинској управи општине Шамац
I
Печати Општинске управе општине Шамац, израђени на основу Рјешења Министарства управе и
локалне самоуправе, број:10.3-052-8656/14 од 11.12.2014.године, предају се на употребу и чување, у
складу са законом, Одјељењу за општу управу. Начелник за општу управу повјерава на чување,
одлучивање и употребу печата одређеном раднику органа, односно организационе јединице кроз књигу
печата, и то.
1. печат - Одјељење за општу управу, са амблемом РС , нумерисан редним бројем 1 и 2;
2. печат - Одјељење за финансије , са амблемом РС, нумерисан редним бројем 1;
3. печат – Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, са амблемом РС,
нумерисан редним бројем 1;
4. печат – Одјељење за привреду, са амблемом РС, нумерисан
редним бројем 1;
5. печат – Одјељење за општу управу , са грбом Б и Х, нумерисан редним бројем 1и 2;
6. печат – служба за друштвене дјелатности, са амблемом РС, нумерисан
редним бројем 1;
7. печат – Служба за локални развој, са амблемом РС, нумерисан
редним бројем 1;

13

Страна 14 - Уторак, 10. фебруар 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 2
8.
9.
10.
11.

печат – Одсјек цивилне заштите Шамац, са амблемом РС, нумерисан
редним бројем 1;
печат – Одсјек за инспекције, са амблемом РС, нумерисан
редним бројем 1
печат – Територијална ватрогасна јединица, са амблемом РС, нумерисан
редним бројем 1;
печат – Одбор за жалбе општине Шамац, са амблемом РС, нумерисан
редним бројем 1;

Печати мјесних канцеларија са амблемом РС и печати са грбом Б и Х, предају се на употребу и
чување Стручним сарадницима за послове матичних књига у мјесним канцеларијама, а печат – Одјељење
за општу управу, са амблемом РС и са грбом Б и Х, нумерисани редним бројем 2, предаје се на употребу и
чување Стручном сараднику за послове матичних књига у Мјесној канцеларији Шамац.
Печат – Начелник, са амблемом РС, нумерисан редним бројем 1 и 2, употребљава и чува Начелник
Општине Шамац, израђен на основу рјешења број: 10.4-052-63/07, од 21.6.2007. Министарство управе и
локалне самоуправе Бања лука.
Печат – Скупштина општине Шамац, са амблемом РС, нумерисан редним бројем 1 , употребљава и
чува Предсједник скупштине општине Шамац, израђен на основу рјешења број: 10.4-052-63/07, од
21.6.2007. Министарство управе и локалне самоуправе Бања лука.
Печат са сувим отиском – Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Комунална полиција, са амблемом РС, нумерисан редним бројем 1, предаје се на употребу и чување –
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.
Печат са сувим отиском – Одјељење за општу управу, матичар, са амблемом РС, нумерисан
редним бројем 1, предаје се на употребу и чување – Одјељење за општу управу (матичар)
Печат са сувим отиском – Одсијек за инспекције, са амблемом РС, нумерисан редним бројем 1,
предаје се на употребу и чување – Шефу одсијека за инспекције.
Сви горе наведени печати су пречника 35 мм.
II
Печат пречника 25 мм - Одсјек цивилне заштите Шамац, са амблемом РС, нумерисан редним
бројем 1, предаје се на употребу и чување, Шефу одсијека цивилне заштите.(задужен од стране СС за
цивилну заштиту).
Печат пречника 25 мм - Одјељење за општу управу, са амблемом РС, предаје се на употребу и
чување Самосталном стручном сараднику за грађанска стања, персоналне и опште послове.
Печат пречника 25 мм –Начелник , са амблемом РС, нумерисан редним бројем 1, предаје се на
употребу и чување Самостални стручни сарадник, секретар Начелника.
III
Ранији печати повучени су из употребе дана 03.02.2015.године, биће прописно уништени.
IV
За спровођење овог Упутства задужује се Одјељење за општу управу.
Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи Упутство број 01-022- 147 /07 од 25.06.2007.године.
VI
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења, и биће објављено у «Службеном гласнику општине
Шамац».

Број : 01-022-21/15
Датум, 02.02.2015.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

АКТИ OДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
25
На основу члана 16. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац za 2015.годину („Службени гласник
општине Шамац“,број 11/14 ), Одјељење за финансије утврђује:
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ТЕРМИНСКИ МЈЕСЕЧНИ ПЛАН ПОТРОШЊЕ
У 2015. ГОДИНИ
Мјесечни календар плаћања:
1)Обавезе по основу отплата кредита извршавају се у износима који су доспјели за плаћање.
2)Обавезе по основу осталих расхода Буџета измирују се по следећим приоритетима:
-бруто плате (Општинска управа, Центар за социјални рад, Дјечије
обданиште“Радост“,Туристичка организација ) ,
- бруто накнаде трошкова запослених (превоз на посао и са посла, топли
оброк,отпремнине,јубиларне награде и др.) ,
- бруто накнаде за рад ван радног односа (скупштински одборници, волонтери,
комисије и радне групе, уговори о дјелу, накнаде за привремене и повремене послове
и др.).
- дознаке на име социјалне заштите(стипендије,наталитет, дознаке пружаоцима услуга
социјалне заштите,превоз ученика и др.),
- средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
-средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање,
- грантови ( политичке партије, спортске и омладинске организације,хуманитарне
организације, вјерске организације, здравствене организације, организације и удружења у
области образовања и културе и др.)
- средства за остале обавезе.
Бroj: 05-400-1/15
Дatum: 05.01.2015.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Јадранка Ђукић, дипл. економиста

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
6. Програм Изградње и уређења простора за 2015. годину
7. Одлука о начину финансирања политичких странака из Буџета општине Шамац за
2015. годину
8. Одлука о ослобађању плаћања закупнине за коришћење пословних простора у
власништву општине Шамац
9. Одлука о додјели земљишта на коришћење
10. Одлука о додјели пословног простора на коришћење
11. Одлука о измјени Одлуке о избору чланова сталних радних тијела и посебног радног
тијела Скупштине општине Шамац
12. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
13. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу водних
накнада у 2014. години са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2015.
години и Извјештаја о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2014. годину
14. Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2014. годину
15. Закључак о прихватању Информације о реализацији Одлуке о утврђивању висине
комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју
општине Шамац и наплати средстава за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2014.
години
16. Закључак о усвајању Извода из записника са Двадесетдруге редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
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17. Закључак o усвајању Извјештаја Комисије за верификацију мандата
18. Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Шамац
19. Рјешење о верификацији мандата одборнику Скупштине општине Шамац
20. Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за провођење Јавног огласа за именовање
два члана Општинске изборне комисије Шамац
21. Рјешење о разрјешењу два члана Општинске изборне комисије Шамац
22. Рјешење о именовању два члана Општинске изборне комисије Шамац
23. Рјешење о измјени Рјешења о овлашћењу одборника Скупштине општине Шамац за
присуство закључивању бракa

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
24. Упутство о употреби печата у Општинској управи општине Шамац

АКТИ OДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
25. Термински мјесечни план потрошње у 2015. години

Уторак, 10. фебруар 2015. године - Службени гласник општине Шамац - Број 2/15
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.
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