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На основу чл. 2.12. и 2.14. Изорног закона Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ, бр. 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 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске, број 41/03), члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја и
именовању чланова општинске изборне комисије, Изборне комисије Града Бања Луке, Изборне комисије
Града Мостара и Изборне комисије Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр.
9/10, 37/10 и 74/11) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број
3/14), Скупштина општине Шамац, на двадесетшестој редовној сједници одржаној дана 30.04.2015.
године, донијела је
О Д Л У К У
о објављивању Јавног огласа за именовање
једног члана Општинске изборне комисије Шамац
I
Скупштина општине доноси одлуку о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске
изборне комисије Шамац.
Састав Општинске изборне комисије треба бити мултиетичан, тако да одражава заступљеност
конститутивних народа, укључујући и остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за
спровођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва на државном нивоу.
Састав Општинске изборне комисије треба, у правилу, одражавати равноправну заступљеност сполова.
II
Надлежност Општинске изборне комисије утврђена је одредбама члана 2.13 Изборног закона Босне и
Херцеговине и одговарајућим подзаконским прописима.
III
Општи услови које кандидати морају испуњавати:
а) да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
б) да имају право гласа – старији од 18 година
в) да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у БиХ(било на нивоу државе или ентитета)
као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три
године прије дана објављивања јавног огласа,
г) да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине
Посебни услови које кандидати морају испуњавати:
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а) да имају пребивалиште на подручју општине Шамац,
б) да имају завршен правни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме, друштвеног смјера, или
завршену вишу школу – VI/1 степен стручне спреме, друштвеног смјера,
в) да посједује искуство у провођењу избора.
Под искуством у провођењу избора подразумијева се: чланство у изборној комисији, чланство у бирачком
одбору, рад у стручним органима који су пружали помоћ у спровођењу избора и објављивање стручних и
научних радова из области избора.
Изузетно од Посебних услова из става 2. овог члана под тачком б), члан изборне комисије може бити и
лице које посједује VII/1 степен стручне спреме и другог смјера уколико посједује искуство у раду
изборне комисије у трајању од најмање двије године од ступања на снагу Изборног закона Босне и
Херцеговине.
Изузетно од Посебних услова из става 2. овог члана под тачком в), члан изборне комисије може бити и
лице које има завршен Правни факултет, односно VII/1 степен стручне спреме иако не посједује искуство
у провођењу избора.
IV
За чланове Општинске изорне комисије, не могу бити именована лица:
- која се не могу кандидовати – у смислу одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног закона Босне и
Херцеговине,
- која су чланови највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције,
- која су носиоци изабраног мандата или су чланови извршних органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12. став 4. Закона,
- којима је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа – за
коју су лично одговорна, у последње 4 године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.
V
Чланове Општинске изборне комисије именује Скупштина општине уз сагласност Централне изборне
комисије Босне и Херцеговине.
Члановима Општинске изборне комисије мандат траје седам година и тече од дана давања сагласности
Централне изборне комисије на општинску одлуку о именовању чланова Општинске изборне комисије.
VI
Након ступања на снагу ове одлуке, Јавни оглас ће бити објављен у Службеном гласнику Републике
Српске и дневном листу ''Press RS''.
Јавни оглас из става 1. овог члана остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
VII
Стручне и административно-техничке послове на спровођењу ове одлуке, обављаће Стручна служба
Скупштине општине.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-111-42/15
Датум, 30.04.2015.год.

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, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22 и 348 . Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске '', број 124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број 20/12) и члана 35. и 78. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'',, број 3/14) , Скупштина општине Шамац на двадесетшестој
редовној сједници, одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је
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О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиште у својини општине Шамац (у даљем тексту:
грађевинско земљиште) означено као к.ч. број 1105/10 уписано у ПЛ број 2139 КО Шамац , а што се по
старом катастарском операту односи на к.ч. број 260/3 из ЗК улошка број 58 КО Шамац у површини од
1917 м2.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим јавним
надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке у
износу од 33,85 КМ/ м2.
Члан 4.
Уколико земљиште из члана 1. ове одлуке не буде продато на најмање двије лицитације, поступак
лицитације се поново спроводи.
Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-93/15
Дана,30.04.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 2. став 1. и члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске, број 4/12), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број
101/04, 42/05 и 98/13), а у складу са чланом 35. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац, број 3/14) , Скупштина општине Шамац на двадесетшестој редовној сједници одржаној дана
30.04.2015. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У одлуци о комуналним таксама број 07-022-27/12 од 28.02.2012. године („Службени гласник општине
Шамац“, број 2/12 и 12/13) , у тарифном броју 3.Тарифе комуналних такси, послије тачке 3. додају се
двије нове тачке 4. и 5, које гласе:
„4. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ,
електро-инсталација) паралелно са осовином пута на подручју мјесне заједнице Шамац:
- у асфалтном дијелу коловоза по једном (1) метру................................................................1,50 КМ
- у банкини и макадамском дијелу коловоза по једном (1) метру.........................................0,50 КМ
- у путном појасу по једном (1) метру......................................................................................0,30 КМ
-у тротоару са асфалтом или бехатон коцкама по једном (1) метру......................................0,80 КМ
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„5. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ,
електро-инсталација) паралелно са осовином пута на подручју сеоских мјесних заједница:
- у асфалтном дијелу коловоза по једном (1) метру ............................................................... 1,50 КМ
-у банкини и макадамском дијелу коловоза по једном (1) метру...........................................0,50 КМ
НАПОМЕНА: Ове клаузуле се примјењују у поступку издавања грађевинске дозволе за инфраструктурне
подземне инсталације (водовода, гасовода, канализације, ПТТ, електро-инсталација).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“
.
Број: 07-022-82/15
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум, 30.04.2015.год.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118705 и 98/13), члана 35. став 2. алинеја 19. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 34. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетшестој
редовној сједници одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама одлуке о избору чланова сталних радних тијела
и посебног радног тијела Скупштине општине Шамац
I
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, 6/13 и 2/15) тачка I
мијења се и гласи:
''- Комисија за статут и прописе
1.
2.
3.
4.
5.

Ђуро Ивановић из реда одборника ХСС-НХИ- предсједник
Горан Глигоревић из реда одборника СНСД, члан
Бојана Марковић самостални одборник, члан
Даринко Јефремовић из реда стручних лица, члан
Ведран Ђурђевић из реда стручних лица, члан

-

Комисија за буџет и финансије

1.
2.
3.
4.
5.

Рајко Курешевић из реда одборника СП - предсједник
Петар Петровић из реда одборника ДП Драган Чавић, члан
Благоје Симић из реда одборника СДС, члан
Јока Вуковић из реда стручних лица, члан
Бранка Дамјановић из реда других лица, члан

-

Комисија за награде и признања

1. Предраг Маринковић из реда одборника СНСД – предсјеник
2. Недељко Митровић из реда одборника ДНС, члан
3. Десанка Цвијетић из реда одборника СДС, члан
-

Комисија за мјесне заједниц

1. Срђан Настић из реда одборника СП - предсједник
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2.
3.
4.
5.

Николина Шкрбић из реда одборника СДС, члан
Радо Босић из реда одборника Независна станка др Михајло Товирац, члан
Драган Митровић из реда других лица, члан
Јуро Крајиновић из реда других лица, члан

-

Комисија за равноправност полова

1. Николина Шкрбић из реда одборника СДС, члан
2. Саша Маслић из реда одборника СНСД, члан
3. Бранка Дамјановић из реда других лица - предсједник
-

Комисија за спровођење Кодекса понашања

1.
2.
3.
4.
5.

Драшко Симић из реда одборника СДС - предсједник
Предраг Маринковић из реда одборника СНСД, члан
Ружа Станишић из реда одборника ДНС, члан
Зорица Станишић из реда других лица, члан
Горан Пашалић из реда других лица, члан

-

Надзорни одбор

1. Јадранко Тодоровић из реда стручних лица – предсједник
2. Симо Зарић из реда стучних лиц, члан
3. Слободан Сјенчић из реда стручних лица, члан
-

Одбор за заштиту људски права, друштвени надзор
и представке

1. Маријан Туњић из реда одборника ХСС-НХИ - предсједник
2. Радо Босић из реда одборника Независна станка др Михајло Товирац . члан
3. Џевад Срна из реда других лица, члан
-

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

1.
2.
3.
4.
5.

Џевад Мешић из реда одборника СДА - предсједник
Брано Гајић из реда одборника СДС, члан
Ружа Станишић из реда одборника ДНС, члан
Мијо Пандуревић из реда других лица, члан
Божо Нинковић из реда других лица, члан

-

Савјет за омладину и спорт

1.
2.
3.
4.
5.

Мишо Дервенић из реда одборника ДП Драган Чавић – предсједник
Синиша Кремоњић из реда одборника СНСД, члан
Симо Симић из реда одборника ПДП, члан
Драган Симић из реда других лица. члан
Алма Касумовић из реда других лица, члан

-

Савјет за културу

1.
2.
3.
4.
5.

Симо Симић из реда одборника ПДП - предсједник
Саша Маслић из реда одборника СНСД, члан
Недељко Митровић из реда одбоника ДНС, члан
Ђурђина Босић из реда других лица, члан
Дарко Вујичић из реда других лица, члан
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Савјет за здравство, породицу, борачка и социјална питања
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Петар Петровић из реда одборника ДП Драган Чавић - предсједник
Ружа Станишић из реда одборника ДНС, члан
Десанка Цвијетић из реда одборника СДС, члан
Чедо Писаревић из реда других лица, члан
др Михајло Товирац из реда других лица, члан

II
Тачка II, мијења се и гласи:
''У Одбор за здравље, као посебног радног тијела, изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

др Јован Живковић, предсједник
др Станко (Станка) Пивашевић, члан
др Анкица Поповић Скендеровић, члан
Вељко Милкић, члан
Босиљка Стајић, члан
Крста Бајкановић, члан
Слађана Мишић, члан

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:07-111-43/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015. год
Предраг Маринковић, др вет. мед.

79
На основу члана 121. 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
3/14), Скупштина општине Шамац на двадесетшестој редовној сједници одржаној дана 30.04.2015.године,
донијела је
О Д Л У К У
о измјени одлуке о утврђивању листе стручњака
за именовање у Комисију за пријем службеника
у јединици локалне смоуправе
I
У Одлуци о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију за пријем службеника у
једници локалне самоуправе број 07-022-14/14 од 31.01.2014. године (''Службени гласник општине
Шамац'', број 1/14) у тачки I подтачка 8. умјесто ''Даринко Јефремовић'', треба да стоји ''Јасна
Маринковић''.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022- 94 /15
Датум, 30.04.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

80
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 двадесетшестој
редовној сједници одржаној 30.04.2015.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Двадесетпете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја Записник са Двадесетпете редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
31.03.2015. године, без примједби.
II
Записник 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: 07-022-80/2015
Датум, 30.04.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

81
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 двадесетшестој
редовној сједници одржаној 30.04. 2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на двадесетшестој редовној
сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 30.04.2015. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-95/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 121/12 и 52/14), члана 30. 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 152. Пословника о раду Скупштине
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15), након разматрања Нацрта Ребаланса
буџета Општине Шамац за 2015. годину, Скупштина општине Шамац, на двадесетшестој редовној
сједници одржаној дана 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта ребаланса Буџета општине Шамац
за 2014. годину
1. Прихвата се Нацрт Ребаланса буџета Општине Шамац за 2015. годину и упућује на јану расправу.
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2. Нацрт Ребаланса буџета Општине Шамац за 2015. годину објавиће се на интернет страници
Општине Шамац www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 15 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за финансије, које се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Ребаланса буџета за 2015. годину
достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-81/15
Датум, 30.04.2015.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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о утрошку средстава средстава за превоз ученика на подручју општине
Шамац у 2014. години и план расподејеле средстава за превоз ученика у 2015. години
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава средстава за превоз ученика на подручју општине
Шамац у 2014. години и план расподејеле средстава за превоз ученика у 2015. години
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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-83/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

84
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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ ''Апотека Шамац''
Шамац за 2014. годину са годишњним обрачуном
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац за 2014. годину са годишњим
обрачуном.
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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-84/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

85
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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац за 2015.
годину.
II
Програм 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: 07-022-85/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

86
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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац у 2014. години
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац у 2014.
години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-86/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

87
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
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("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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2014. години са годишњим
обрачуном
I
Усваја се Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2014. години са
годишњим обрачуном.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-87/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

88
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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план
ЈУ Народна библиотека Шамац за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека Шамац за
2015. годину.
II
Програм 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: 07-022-88/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

89
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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Центар за социјални
рад Шамац за 2014. годину са годишњним обрачуном
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I
Усваја се Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2014. годину са
годишњим обрачуном.
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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-89/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

90
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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за
2015. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад
Шамац за 2015. годину
II
Програм и финансијски план из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-90/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених категорија лица –
корисника права на социјалну помоћ
I
Прихвата се Информације о стању и потребама социјално угрожених категодрија лица
– корисника права на социјалну помоћ
II
Информација из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
Општине Шамац“.

у „Службеном гласнику
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Број: 07-022-91/15
Датум, 30.04.2015.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 двадесетшестој
редовној сједници, одржаној 30.04.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду и функционисању система цивилне заштите на
подручју општине Шамац
I
Прихвата се Информација о раду и функционисању система цивилне заштите на подручју
општине Шамац.
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: 07-022-92/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 30.04.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини (''Службени гласник БиХ'', бр. 9/10, 37/10 и 74/11),
члана 9. Закона о министарским, владиним и другим имненовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник
Општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на двадесетшестој редопвној сједници
одржаној дана 30.04.2015.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за провођење Јавног огласа за именовање једног
члана Општинске изборне комисије Шамац
I
Именује се Комисија за провођење Јавног огласа за именовање једног члана Општинске изборне комисије
Шамац у саставу:
1. Даринко Јефремовић, предсједник
2. Срђан Смиљанић, члан
3. Велибор Ђокић, члан
4. Ведран Ђурђевић, члан
5. Паво Братић, члан
II
Задатак Комисије је да по затварању Јавног огласа поднесе писани извјештај Скупштини општине, у
којем наводи све релевантне податке за свако лице које је поднијело захтјев по Јавном огласу.
У наведеном извјштају конкурсна комисија врши класификацију кандидата на оне који испуњавајку
услове тражене јавним огласом и на оне који не испуњавају услове.
Са кандидатима који испуњавају услове јавног огласа конкурсна комисија обавља интервју, након чега
сачињава ранг листу са редослиједом кандидата према успјеху постигнутом на интервју и исту доставља
надлежном органу.
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III
Стручне и административно-техничке послове на спровођењу ове одлуке, обављаће Стучна служба
Скупштине општине.
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-44/15
Датум, 30.04.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09,37/09 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на двадесетшестој редовној сједници одржаној дана 30.04.2015. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац у
име јединице локалне самоуправе
1. Ненад Лукић, грађевински техничар из Шамца, изабран је за члана Школског одбора ЈУ Основна
школа ''Шамац'' Шамац у име јединице локалне самоуправе, на период од четири године.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања чланова Школског одбора ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац, обратила се Скупштини општине Шамац писменим захтјевом
дана 16.04.2015. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора ЈУ Основна
школа ''Шамац'' Шамац испред јединице локалне самоуправе, будући да досадашњим члановима
Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 26.05.2015. године, и да је рјешењем
Скупштине општине Шамац број 07-111-28/15 од 31.03.2015. године утврђен престанак мандата
досадашњем члану Школског одбора Даниславу Нишић, који је био изабран за члана у име јединице
локалне
самоуправе.
Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању прописано је да школски
одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује Министарство за просвјету и
културу Републике Српске од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице локалне
самоуправе.
Чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора прописано је да избор једног члана
школског одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града врши скупштина јединице локалне
самоуправе.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на
сједници одржаној 29.04.2015.године разматрала захтјев ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац и након
разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на двадесетшестој сједници одржаној 30.04.2015. године донијела је
Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења
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Број:07-111-33/15
Дана,30.04.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), а у складу са чланом 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник Општине
Шамац'', број: 3/14), начелник општине Шамац, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О БОДОВАЊУ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ИЗГРАДЊУ МОНТАЖНЕ КУЋЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ И МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ СУ БИЛЕ
ПОПЛАВЉЕНЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се правила и поступак бодовања по расписаном огласу за изградњу
монтажних кућа на подручју општине Шамац и мјесним заједницама које су полављене.
Члан 2.
(Критеријум за бодовање)
У поступку одабира лица која су се пријавила путем јавног позива, иста ће се бодовати по
слиједећем критеријима:
а) Број чланова домаћинства
- пунољетни члан домаћинства ..........................................................................1 бод
- лице школског узраста ......................................................................................1 бод
- лице млађе од 6 година ......................................................................................1 бод
- незапослено лице ................................................................................................1 бод
б) Породица са посебним статусом
- инвалид..................................... ..........................................................................1 бод
- социјално угрожена особа..................................................................................1 бод
- особа са четверо или више дјеце........................................................................1 бод
- пензионер .............................................................................................................1 бод
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022-76/15
Шамац, 22.04.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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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), члана 28. Закона о буџетском систему Републике
Српске, у вези са чланом 35. („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 52/14), сагласно
одредбама члана 60 и 79 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14)
доноси
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта ребаланса Буџета општине Шамац
за 2015. годину
1. Утврђује се Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац за 2015. годину.
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2. Задужује се Одјељење за финансије Општинске управе Шамац да достави Министарству финансија
Републике Српске Нацрт ребаланса буџета Општине Шамац ради добијања препорука.
3. Саставни дио овог закључка је табеларни преглед Нацрта ребаланса буџета Општине Шамац за 2015.
годину.
4. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-75/2015
Шамац, 22.04.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Срлске», 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 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 ребаланса буџета општине Шамац за 2015. годину
I
Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за 2015. годину одржаће се у
периоду од 04.05.2015. до 19.05.2015. године.
II
Јавна расправа из тачке 1. одржаће се у форми електронске јавне расправе у којој ће
заинтересована лица путем електронске поште на адресу оffice@opstinasamac.org достављати своје
примједбе. приједлоге и сугестије.
III
Нацрт ребаланса буџета општине Шамац за 2015. годину биће објављен на званичној интернет
презентацији општине Шамац (www.opstinasamac.org),огласној табли у згради Општинске управе,
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 Oпштинске управе Шамац, који су јавну
расправу дужни провести у складу са Одлуком о јавним расправама ( „Службени гласник општнне
Шамац", број 12/09).
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац"
Број : 01-022-75/15
Шамац, 04.05.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број: 3/14), а у складу са тачком 2. Упуства о утврђивању откупне цијене стана и
обрасцима за примјену закона („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/01), Начелник општине
Шамац д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању првостепене Стамбене комисије за утврђивање откупне цијене станова на подручју
општине Шамац
I
Именује се првостепена Стамбена комисија за утврђивање откупне цијене станова на
подручју општине Шамац, у саставу:
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1. Бијелић Комљен, предсједник,
2. Михајловић Ратко, члан,
3. Сичић Јован, члан,
II
Задатак комисије из тачке I овог рјешења је да по поднесеном захтјеву изврши обрачун
откупне цијене стана, а све у складу са Упуством о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за
примјену закона („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/01) и исту достави другостепеној
Стамбеној комисији на контролу законитог утврђивања откупне цијене.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објевљено у «Службеном гласнику
општине Шамац».
Број: 01-111-35/15
Датум, 23.04.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

99
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. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број: 3/14), Начелник општине Шамац доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О именовању другостепене Стамбене комисије за утврђивање контроле законитог утврђивања
откупне цијене станова на подручју општине Шамац
I
Именује се другостепена Стамбена комисија за спровођење контроле законитог
утврђивања откупне цијене станова на подручју општине Шамац, у саставу:
1. Којић Горан, предсједник,
2. Јефремовић Даринко, члан,
3. Аранђић Стеван, члан,
II
Задатак комисије из тачке I овог рјешења је да по достављеној листи за обрачун откупне
цијене стана од стране првостепене Стамбене комисије, изврши контролу законитог утврђивања откупне
цијене.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објевљено у «Службеном гласнику
општине Шамац».
Број: 01-111-36/15
Датум, 23.04.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

100
Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута општине
Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 3/14), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за одабир корисника програма изградње монтажних кућа на подручју
општине Шамац и мјесним заједницама које су биле поплављене у слиједећем саставу:
1. Ћосић Ђуро- Предсједник Комисије
2. Богдановић Стојан- члан Комисије
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3. Смиљанић Срђан- члан Комисије
II
Задатак Комисије је да изврши провјеру поднесене документације пријављених лица и изврши
бодовање истих који испуњавају услове јавног позива.
III
Након извршеног бодовања, Комисија ће Начелнику Општине Шамац предложити ранг листу
потенцијалних кандидата.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику“
општине Шамац.
Број: 01-111-34/2015.
Шамац, 22.04.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

101
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. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац, број:3/14), те члана 25. Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и
РВИ одбрамбено отаџбинског рата РС („Службени гласник РС“ број 43/07), Начелник општине Шамац,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању Стамбене комисије за борачко инвалидску заштиту општине
Шамац
I
У Рјешењу о именовању Стамбене комисије за борачко инвалидску заштиту општине Шамац број: 01111-105/13, од 07.08.2013. године, („Службени гласник општине Шамац, број:10/13) тачка I. Мијења се и
гласи:
„Именује се Стамбена комисија за борачко инвалидску заштиту општине Шамац, у саставу:
1.
2.
3.
4.

Лазар Благојевић – предсједник,
Ана Благоичевић– члан,
Мара Лазић- члан,
Јован Сичић – члан.“

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-111-29/15
Датум: 02.04.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
75. Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање једног члана Општинске
изборне комисије Шамац
76. Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
77. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама
78. Одлука о измјенама одлуке о избору чланова сталних радних тијела и посебног
радног тијела Скупштине општине Шамац
79. Одлука о измјени одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање у Комисију за
пријем службеника у јединици локалне смоуправе
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80. Закључак о усвајању Извода из записника са Двадесетпете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
81. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
82. Закључак о прихватању Нацрта ребаланса Буџета општине Шамац за 2014. годину
83. Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за превоз ученика на подручју
општине Шамац у 2014. години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2015.
години
84. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈЗУ ''Апотека Шамац'' Шамац за 2014.
годину са годишњим обрачуном
85. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈЗУ ''Апотека
Шамац'' Шамац за 2015. годину
86. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
у 2014. години
87. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2014.
години са годишњим обрачуном
88. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Народна
библиотека Шамац за 2015. годину
89. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац за
2014. годину са годишњим обрачуном
90. Закључак о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за
социјални рад Шамац за 2015. годину
91. Закључак о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених
категорија лица – корисника права на социјалну помоћ
92. Закључак о прихватању Информације о раду и функционисању система цивилне
заштите на подручју општине Шамац
93. Рјешење о именовању Комисије за провођење Јавног огласа за именовање једног
члана Општинске изборне комисије Шамац
94. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац у име
јединице локалне самоуправе

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
95. Правилник о бодовању пријављених кандидата за изградњу монтажне куће на
подручју општине Шамац и мјесним заједницама које су биле поплављене
96. Закључак о утврђивању Нацрта ребаланса Буџета општине Шамац за 2015. годину
97. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса буџета општине
Шамац за 2015. годину
98. Рјешење о именовању првостепене Стамбене комисије за утврђивање откупне
цијене станова на подручју општине Шамац
99. Рјешење о именовању другостепене Стамбене комисије за утврђивање контроле
законитог утврђивања откупне цијене станова на подручју општине Шамац
100. Рјешење
101. Рјешење о измјени рјешења о именовању Стамбене комисије за борачко
инвалидску заштиту општине Шамац
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