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На основу члана 23.став 1 и 2 и 53 . Закона о стварним правима (''Службени гласник Републике Српске '', број
124/08, 58/09 , 95/11 и 60/15) и члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) у складу са чланом 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“, број 16/10),
Скупштина општине Шамац на двадесетдеветој редовној сједници, одржаној дана 01.10.2015.године, донијела
је
О Д Л У К У
о стицању својине на непокретности у КО Шамац
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Шамац стиче својину на непокретности означеној као к.ч. број 1105/135 из ПЛ
број 2238 , а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 260/10 из ЗК уложка број 1971, у
површини од 315 м2, за изградњу потребних тротоара у дијелу уз улице : Ђ.Д.Миахјловића , Цара Лазара и
Николе Тесле у којем је као посједник уписан ДОО „КОНТАКТШПЕД“ Шамац из Шамца са дијелом 1/1,
Члан 2.
Даје се сагласност начелнику општине Шамац да у циљу регулисања међусобних права и обавеза
уговорених страна , закључи са продавцем ДОО „КОНТАКТШПЕД“ Шамац купопродајни уговор о
куповини непокретности означене у тачки 1. ове Одлуке за купопродајну цијену у износу од 33,85 КМ/м2 ,
утврђена цијена налазом вјештака грађевинске струке.
Члан 3.
На некретнини из члана 1. ове Одлуке у јавним евиденцијама непокретности извршиће се упис права
својине и права коришћења у корист Општине Шамац са дијелом 1/1.
Члан 4.
Општина Шамац ће прије закључивања Уговора из члана 2. ове Одлуке, затражити мишљење од
правобранилаштва Републике Сједиште замјеника у Добоју, у смислу члана 22. Закона о правобранилаштву
(Службени гласник Републике Српске , бр. 16/05, 77/06, 119/08 и 78/11).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
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На основу члана 30. алинеја 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), члана 22. и 187 став 1. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. Одлуке о условима и процедурама прибављања и располагања имовином
Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10), Скупштина Општине Шамац је на
двадесетдеветој редовној сједници одржаној дана 01.10.2015. године донијела
ОДЛУКУ
о оснивању права стварне службености
I
Скупштина Општине Шамац, ради обезбјеђења права пролаза до индивидуалног стамбеног објекта и
пословног објекта изграђених на земљишту означеном као к.ч. број 1977/1 уписано у п.л. број 846 к.о.
Обудовац, оснива право службености пролаза преко парцела означених као к.ч. број 1977/5 уписане у п.л. број
1291, што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 1182/6 из зк. улошка
број 174, к.ч. број 1977/2 уписане у п.л. број 1291, што се по старом катастарском операту односи на
земљиште означено као к.ч. број 1182/5 из зк. улошка број 174, 1977/7 уписане у п.л. број 1291, што се по
старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 1182/9 из зк. улошка број 174, све у
к.о. Обудовац, власништво Општине Шамац са дијелoм 1/1, у корист парцеле означене као к.ч. број 1977/1,
што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број 1182/4, у ширини до 3
метра.
II
Стварна службеност пролаза на непокретностима из члана I ове Одлуке оснива се без накнаде.
III
Овлашћује се Начелник Општине Шамац да са власником парцеле означене као к.ч. број 1977/1,
Петровић Илијом из Обудовца закључи нотарски обрађен Уговор о оснивању права стварне службености
пролаза преко парцела ближе означених у члану I ове Одлуке, којим ће се детаљно дефинисати права и
дужности уговорних страна.
IV
Овлашћује се Петровић Илија из Обудовца да, као власник парцеле у чију корист се оснива право
службености, након потписивања нотарски обрађеног уговора, изврши упис стеченог права у земљишној
књизи.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-195/15
Датум, 01.10.2015. године
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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 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 двадесетдеветој редовној сједници, одржаној 01.10. 2015. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о додјели пословног простора на коришћење
Члан 1.
Мото групи „Ноћни Вукови МГ“ из Брчког, Луке Ћеловића 2, ЈИБ: 4600326610005, додјељује се на
коришћење, без накнаде, пословни простор који се налази у кругу Развојно-предузетничке зоне у Шамцу и то
објекат бивше управне зграде у улици Његошева бб, који се састоји од двије просторије канцеларијског типа,
улазног тријема и хола, велике сале са оставом и два санитарна чвора са предпростором, укупне површине 110
м2, изграђен на парцели означеној као к.ч. број 227/3 уписане у ЗК уложак број 281 К.О. Шамац, којој у нарави
и по новом катастарском операту одговара парцела означена као к.ч. број 1206/2 уписана у П.Л. број 245 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 Мото групом „Ноћни Вукови
МГ“ из Брчког, 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».
Број: 07-022- 196/15
Датум, 01.10.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

171
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 двадесетдеветој редовној сједници одржаној 01.10. 2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на закључивање уговора о закупу пословног простора
Члан 1.
Скупштина општине Шамац даје сагласност на закључивање уговора о закупу пословног простора,
изграђен на земљишту означеном као к.ч.1203/2 уписан у П.Л. 245 К.О. Шамац, Његошева бб, заједно са
правом проласка приступним путем од улазне капије закуподавца до предметног објекта (у кругу Развојнопредузетничке зоне), са Д.о.о. „Е-МЕТАЛ“ Шамац, ЈИБ: 4403833010001, у циљу проширења производње и
повећења броја радника.
Пословни простор из става I овог члана даје се под сљедећим условима:
- период закупа 5 (пет) година,
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- мјесечна закупнина 700 КМ,
- закупац 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.
- додатна улагања закупца у пословни простор регулисаће се ослобађањем плаћања закупнине сходно
висини улагања, које ће процијенити комисија именована од стране закуподавца и сачинити анекс
уговора.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине Шамац да у складу са овом одлуком, са Д.о.о. „Е-МЕТАЛ“ из Шамца,
закључи уговор о закупу пословног простора, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу
потписницима, као и услови и начин коришћења пословних просторија из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац».
Број: 07-022-197 /15
Датум, 01.10.2015.год.

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 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 двадесетдеветој редовној сједници одржаној 01.10. 2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о додјели на коришћење пословних просторија
Дома културе „др Милан Јелић“ Обудовац
Члан 1.
Српском просвјетном и културном друштву „Просвјета“ Обудовац додјељује се на коришћење, без накнаде,
пословне просторије у објекату Дома културе „др Милан Јелић“ у Обудовцу, осим пословних просторија које
су предмет уговора о закупу, изграђен на земљишту означеном као к.ч. број 1986/4, уписан у посједовни лист
број 39 к.о. Обудовац, а што се по старом катастарском операту односи на земљиште означено као к.ч. број
1361/3; к.ч. број 1986/9 којој по старом катастарском операту одговара к.ч. број 1360/6 и к.ч. број 1988/7 којој
по старом катастарском операту одговара к.ч. број 1362/4 све у к.о. Обудовац.
Члан 2.
Некретнине ближе означене у члану 1. ове Одлуке додјељују се на коришћење Српском просвјетном и
културном друштву „Просвјета“ Обудовац на период од 5 (пет) година у сврху одржавања културних
манифестација.
Члан 3.
Корисник наведених некретнина из тачке 1. ове Одлуке се обавезује да ће додијељеним некретнинама и
припадајућом инфраструктуром управљати као добар домаћин, да ће вршити текуће одржавање додијељених
некретнина, те да ће по престанку уговорног односа исте предати даваоцу у посјед.
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Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да, у складу са овом одлуком, са Српским просвјетним и културним
друштвом „Просвјета“ Обудовац закључи Уговор којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе међу
потписницима, као и услови и начин коришћења додјељених непокретности.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-199/15
Датум, 01.10.2015.год.

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), а у вези са мишљењем Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника у Добоју
број М 41/15 од 12.05.2015. године, Скупштина општине Шамац, на двадесетдеветој редовној сједници
одржаној 01.10. 2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности на замјену дијела земљишта означеног као к.ч. број
1977/3 из ПЛ број 846 КО Обудовац за исту површину дијела земљишта означеног као к.ч. број 1977/2
из ПЛ број 1291 КО Обудовац и продаји непосредном погодбом преосталог земљишта исте честице
I
Ставља се ван снаге Одлуке о давању сагласности на замјену дијела земљишта означеног као к.ч. број 1977/3
из ПЛ број 846 КО Обудовац за исту површину дијела земљишта означеног као к.ч. број1977/2 из ПЛ број
1291 КО Обудовац и продаји непосредном погодбом преосталог земљишта исте честице број 07-022-70/15 од
31.03.2015. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/15).
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број:07-022-200/15
Датум, 01.10.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 348. став.3. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. став 1. тачка б) 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. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14), Скупштина општине Шамац на сједници одржаној дана 01.10.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта
у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
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Члан 1.
У Одлуци о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у својини општине Шамац ради
обликовања-комплетирања парцеле број 07-022-80/14 од 28.03.2014. године („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14) члан 1. мијења се и гласи:
„ Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом грађевинско земљиште означено као к.ч. број 3814/4 уписано у ПЛ
број 1777 КО Тишина, а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 508/9 из ЗК улошка број
, у својини општине Шамац, по цијени од 30,00 КМ/
утврђене од
1193 КО тишина у површини од 47
стране судског вјештака арх.- грађевинске струке Пејичић Горана, Амманн- Галић (Илије) Иванки, а ради
обликовања- комплетирања грађевинске парцеле у сврху легализације објекта.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-198/15
Датум: 01.10.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИЕ 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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине
Шамац у 2014. години
I
Прихвата се Информација о стању у привреди са показатељима запослености на подручју општине
Шамац у 2014. 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: 07-022-184/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

176
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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине у органима ЈП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
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Усваја

I
се Извјештај о раду Начелника општине у органима ЈП „Водовод и канализација“ а.д.

Шамац.
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: 07-022-185/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

177
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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању безбједности за 2014. годину са упоредним показатељима из 2013.
године
I
Прихвата се Информација о стању стању безбједности за 2014. годину са упоредним показатељима
из 2013. 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-186/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду општинских инспектора за период 01.01. до 30.06.2015.године
I
Прихвата се Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. до 30.06.2015.године.
II
Информација 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: 07-022-187/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду Комуналне полиције
за период 01.01. до 30.06.2015.године
I
Прихвата се Информација о раду Комуналне полиције за период 01.01. до 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-188/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у својини
Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац са 30.06. 2015. године
I
Прихвата се Информација о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката у својини
Општине Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац са 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“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-189/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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181
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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2014. години
I
Усваја
се Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2014. 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: 07-022-190/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе „Никола Тесла“
и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2015/2016. годину
I
Прихвата се Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе „Никола
Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2015/2016. 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: 07-022-191/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

183
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 двадесетдеветој редовној сједници,
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине
Шамац у 2014. години
I
Прихвата се Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине Шамац у 2014. 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: 07-022-192/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.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 двадесетдеветој редовној сједници
одржаној 01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Годишњи програм рада за школску 2015/2016 годину ЈУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада за школску 2015/2016 годину ЈУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац.
II
Годишњи програм рада 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: 07-022-193/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 01.10.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

185
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 двадесетдеветој редовној сједници
одржаној 01.10. 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 двадесетдеветој редовној сједници Скупштине
Општине Шамац, одржаној 01.10.2015. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-183/15
Датум, 01.10.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

186
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 двадесетдеветој редовној сједници одржаној
01.10.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Записника са Двадесетосме редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Записник са Двадесетосме редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
01.09.2015. године, уз примједбу Цвијетић Десанке да се у Записнику наведе да је њено одсуство са те
сједнице оправдано.
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: 07-022-182/2015
Датум, 01.10.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

187
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
двадесетдеветој редовној сједници одржаној дана 01.10.2015.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
''Обудовац'' Обудовац
1. Панић Дејани из Обудовца престаје мандат члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац''
Обудовац изабране у име јединице локалне самоуправе, због подношења оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
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Образложење
ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац упутила је Скупштини општине Шамац писмени захтјев, дана
17.09.2015. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора ЈУ Основна школа
''Обудовац'' Обудовац испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да је досадашњи члан Школског
одбора Дејана Панић из Обудовца поднијела оставку.
Уз захтјев приложена је фото-копија изјаве Панић Дејане од 24.08.2015. године, у којој је наведено да подноси
оставку на мјесто члана Школског одбора из разлога што са породицом пресељава у иностранство.
Панић Дејана из Обудовца, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-14/13 од 04.03.2013. године
изабрана је за члана Школског добора ЈУ ОШ ''Обудовац'' Обудовац у име јединице локалне самоуправе на
период од четири године.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на сједници одржаној 29.09.2015. године разматрала
захтјев ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац и поднесену оставку Панић Дејане, те сходно одредбама
члана 22. став 1. тачка а) Правилника о избору и раду Школског одбора, којим је прописано да чланство у
школском одбору престаје прије истека мандата, између осталог и у случају да члан школског одбора поднесе
оставку, утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на двадесетдеветој редовној сједници одржаној 01.10.2015. године донијела је
рјешење као у дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број:07-111-97/15
Датум, 01.10.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

188
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, 37/9 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на
двадесетдеветој редовној сједници одржаној дана 01.10.2015.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац у
име јединице локалне самоуправе
1. Лука Павловић, економски техничар из Обудовца, изабран је за члана Школског одбора ЈУ Основна
школа ''Обудовац'' Обудовац у име јединице локалне самоуправе, на период трајања мандата Школског
одбора.
2. Ово Рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске на даљи поступак
именовања члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац, дана 17.09.2015. године обратила се Скупштини општине
Шамац писменим захтјевом којим тражи да се Министарству просвјете и културе РС упути приједлог за
новог члана Школског одбора у име јединице локалне самоуправе, будући да је Панић Дејана из Обудовца,
изабрана испред јединице локалне самоуправе дана 24.08.2015. године поднијела оставку на чланство у
Школском одбору.
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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, а чланом
22. став 1. тачка а) прописано је да чланство у Школском одбору престаје прије истека мандата у случају
подношења оставке, а ставом (2) да у случају да члану школског одбора престане чланство у одбору прије
истека мандата , школа покреће поступак за избор новог члана.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине Шамац је на сједници
одржаној 29.09.2015.године утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на двадесетдеветој редовној сједници одржаној 01.10.2015. 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
Број: 07-111-91/15
Датум, 01.10.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
189
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
за набавку радова „ Изградња свлачионца за фискултурну салу
Основне школе Шамац у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку радова „Изградња свлачионца за
фискултурну салу Основне школе Шамац у Шамцу“ објављеног дана 20.08.2015. год. на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-13-3-14/15.
Предмет јавне набавке су радови - „Изградња свлачионца за фискултурну салу Основне школе Шамац у
Шамцу“ финасирани донаторским средствима Владе Јапана. Процијењена вриједност набавке је 42.364,00
КМ без ПДВ.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су у року четири (4) понуде сљедећих понуђача, како слиједи:
1.
2.
3.
4.

„РАСИМ ГРАДЊА“ д.о.о. Градачац,
„СИМПРО“ д.о.о. Добој,
„ĆOSIĆ-PROMEX“ д.о.о Жабљак-Усора
„ПРОМАКС“ д.о.о. Модрича
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Члан 3.
Након разматрања пристиглих понуда установљено је да су исте у потпуности испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање и утврђена ранг листа оцијењених понуда.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Назив понуђача

1.

„ĆOSIĆ-PROMEX“доо
Жабљак-Усора

32.778,02

-

-

38.350,28

2.

„СИМПРО“ доо Добој

33.255,50

-

-

38.908,94

3.

„РАСИМГРАДЊА“доо
Градачац

38.097,00

3.809,70

34.287,30

40.116,14

39.071,00

-

-

45.713,07

4.

„ПРОМАКС“доо
Модрича

Цијена
понуде у КМ
(без ПДВ-а)

Понуђени
попуст у
КМ

Цијена
понуде са
укљ.
попустом

Редни
број

Укупна
цијена понуде
у КМ (са
ПДВ-ом)

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ ĆOSIĆ-PROMEX“ доо Жабљак-Усора чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 38.350,28 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-36/15 од 11.09.2015.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: 01-022-171/15
Датум: 11.09.2015. 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
„Набавка хране, пића и средстава за хигијену за потребе Општинске управе Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за „Набавку хране, пића и средстава за хигијену
за потребе Општинске управе Шамац“, објављеног дана 26.08.2015. год. објављеног на порталу Агенције за
јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-1-14-3-15/15.
Предмет јавне набавке је роба- „Набавка хране, пића и средстава за хигијену за потребе Општинске
управе Шамац“. Процијењена вриједност износи до 26.000 КМ без ПДВ-а, односно 30.420 КМ са урачунатим
ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигло је три (3) понуде сљедећих понуђача, како слиједи:
1. „ЛАЛА и ЛАЋО“ д.о.о.Бијељина,
2. „FRUCTA TRADE“ д.о.о. Дервента и
3. „САРА“ д.о.о. Брод.
Члан 3.
Након разматрања пристиглих понуда установљено је да су исте у потпуности испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање и утврђена ранг листа оцијењених понуда.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА

Р.
број

Назив понуђача

Укупна цијена
понуде без ПДВ-а

Укупна цијена
понуде са ПДВ-ом

1.

„САРА“ д.о.о. Брод

21.449,80 КМ

25.095,84

2.

„FRUCTA TRADE“ д.о.о.
Дервента

23.906,10 КМ

27.970,13

3.

„ЛАЛА и ЛАЋО“ д.о.о.
Бијељина

25.975,80 КМ

30.391,69

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „САРА“ д.о.о. Брод чија је понуда најнижа цијена технички
задовољавајућа са износом од 25.095,84 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
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Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-38/15 од 17.09.2015.године је саставни дио ове Одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерену копију документа којим потврђује да је испунио обавезе у вези са плаћањем индиректних
пореза . Осталу документацију из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ изабрани понуђач доставио је у
понуди број 01-052-38/15 од 16.09.2015. године, под ред. бр. 3.
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не достави тражену документацију уговорни орган у
складу са чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама БиХ доставља предлог уговора оном понуђачу чија је
понуда на ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача.
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: 01-022-174 /15
Датум: 22.09.2015. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

191
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:
0125- Територијална ватрогасна јединица, у износу од 4.000 КМ
~ са конта 412400–Расходи за материјал посебне намјене, износ од 500 КМ;
~ са конта 412600–Расходи по основу утрошка горива, износ од 3.000 КМ;
~ са конта 412700–Расходи за стручне услуге, износ од 500 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице на сљедећи начин:
~ на конто 412200–Расходи по основу утрошка енергије, износ од 1.000 КМ;
~ на конто 412500–Расходи за текуће одржавање, износ од 2.300 КМ и
~ на конто 412900–Остали непоменути расходи, износ од 700 КМ.
0130-Одјељење за општу управу, у износу од 750 КМ
~ са конта 511300–Издаци за набавку опреме, износ од 100 КМ;
~ са конта 511400- Издаци за инвестиционо одржавање опреме, износ од 650 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице на сљедећи начин:
~ на конто 516100–Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 750 КМ.
0140-Одјељење за финансије, у износу од 4.000 КМ
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~ са конта 412300–Расходи за режијски материјал, износ од 4.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице на сљедећи начин:
~ на конто 412900–Остали непоменути расходи, износ од 4.000 КМ.
0150-Одјељење за привреду, у износу од 17.000 КМ
~ са конта 414100–Субвенције за запошљавање радника, износ од 5.000 КМ;
~ са конта 415200–Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у финансирању СУД-а), износ
од 2.000 КМ;
~ са конта 511100–Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 10.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0130-Одјељење за општу управу на сљедећи начин:
~ на конто 511200–Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, износ
од 10.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140-Одјељење за финансије:
~ на конто 412700–Расходи за стручне услуге, износ од 2.000 КМ;
~ на конто 412900–Остали непоменути расходи, износ од 5.000 КМ.
0151-Служба за друштвене дјелатности, у износу од 1.650 КМ
~ са конта 415200–Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља), износ од 1.650 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 415200– Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама), износ од 1.650
КМ.
0160-Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, у износу од 36.750 КМ
~ са конта 412700–Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план Шамац, износ од
21.000 КМ;
~ са конта 416100–Текуће дознаке грађанима- издаци у циљу реализације пројекта повратка, износ од 1.550
КМ;
~ са конта 511100–Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- депонија чврстог отпада, износ од
4.200 КМ;
~ са конта 511100–Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор, износ од 10.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0130-Одјељење за општу управу:
~ на конто 511100–Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 2.000 КМ;
~ на конто 511300–Издаци за набавку опреме, износ од 2.200 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на конто 412500–Расходи за текуће одржавање, износ од 5.000 КМ;
~ на конто 412900– Остали непоменути расходи, износ од 5.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0151-Служба за друштвене дјелатност:
~ на конто 415200–Капитални грантови вјерским организацијама, износ од 1.550 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева, износ од
21.000 КМ.
0190-Остала текућа потрошња, у износу од 5.000 КМ
~ са конта 621900–Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 5.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на конто 412900–Остали непоменути расходи, износ од 5.000 КМ.
0400- Дјечије обданиште „Радост“, у износу од 5.000 КМ
~ са конта 411100– Расходи за бруто плате, износ од 3.500 КМ;
~ са конто 411200–Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од 1.500
КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412200–Расходи за комуникационе услуге, износ од 1.000 КМ;
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~ на конто 412300–Расходи за режијски материјал, износ од 500 КМ;
~ на конто 412500–Расходи за текуће одржавање, износ од 500 КМ;
~ на конто 412600–Расходи по основу утрошка горива, износ од 500 КМ;
~ на конто 412700–Расходи за стручне услуге, износ од 1.500 КМ и
~ на конто 412900–Остали непоменути расходи, износ од 1.000 КМ.
0920- Туристича организација, у износу од 200,00 КМ
~ са конта 412700–Расходи за стручне услуге, износ од 500 КМ;
~ са конта 412900–Остали непоменути расходи, износ од 550 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412200–Расходи за комуникационе услуге, износ од 1050КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2015. годину, прераспоредиће се у оквиру
потрошачке јединице, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0125- Територијална ватрогасна јединица:
~ на броју рачуна контног плана група 412200–Расходи по основу утрошка енергије, износ „5.500“ замјењује
се износом „6.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 412400–Расходи за материјал посебне намјене, износ „4.150“ замјењује
се износом „3.650“;
~ на броју рачуна контног плана група 412500–Расходи за текуће одржавање, износ „6.500“ замјењује се
износом „8.800“;
~ на броју рачуна контног плана група 412600–Расходи по основу утрошка горива, износ „12.000“ замјењује се
износом „9.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412700–Расходи за стручне услуге, износ „1.000“ замјењује се износом
„500“;
~ на броју рачуна контног плана група 412900–Остали непоменути расходи, износ „5.500“ замјењује се
износом „6.200“.
У оквиру потрошачке јединице 0130 Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна контног плана група 511100–Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ
„6.500“ замјењује се износом „8.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 511200–Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката, износ „1.000“ замјењује се износом „11.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 511300–Издаци за набавку опреме, износ „8.400“ замјењује се износом
„10.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 511400– Издаци за инвестиционо одржавање опреме, износ „1.000“
замјењује се износом „350“;
~ на броју рачуна контног плана група 516100–Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл., износ „1.600“ замјењује се износом „2.350“.
У оквиру потрошачке јединице 0140 Одјељење за финанисје:
~ на броју рачуна контног плана група 412300–Расходи за режијски материјал, износ „30.000“ замјењује
износом „26.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412500–Расходи за текуће одржавање, износ „30.000“ замјењује
износом „35.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412700–Расходи за стручне услуге, износ „42.000“ замјењује
износом „44.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412900–Остали непоменути расходи, износ „73.000“ замјењује
износом „92.000“.

се
се
се
се

У оквиру потрошачке јединице 0150-Одјељење за привреду:
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~ на броју рачуна 414100–Субвенције за запошљавање радника, износ „10.000“ замјењује се износом „5.000“;
~ на броју рачуна 415200–Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у финансирању СУД-а),
износ „2.000“ замјењује се износом „0“;
~ на броју рачуна 511100–Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „50.000“ замјењује се
износом „40.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151 Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200–Капитални грантови- вјерским организацијама, износ „9.000“ замјењује се износом
„10.550“;
~ на броју рачуна 415200–Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља), износ „10.000“
замјењује се износом „8.350“;
~ на броју рачуна 415200– Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама), износ
„1.000“ замјењује се износом „2.650“.
У оквиру потрошачке јединице 0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове:
~ на броју рачуна 412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева,
износ „50.000“ замјењује се износом „71.000“;
~ на броју рачуна 412700–Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план Шамац, износ
„80.000“ замјењује се износом „59.000“;
~ на броју рачуна 416100–Текуће дознаке грађанима- издаци у циљу реализације пројекта повратка, износ
„38.000“ замјењује се износом „36.450“;
~ на броју рачуна 511100–Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- депонија чврстог отпада, износ
„5.000“ замјењује се износом „800“;
~ на броју рачуна 511100–Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор, износ „32.000“
замјењује се износом „22.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0190 Остала текућа потрошња:
~ на броју рачуна 621900–Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ „42.000“ замјењује
се износом „37.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0400 Дјечије обданиште „Радост“:
~ на броју рачуна 411100– Расходи за бруто плате, износ „185.000“ замјењује се износом „181.500“;
~ на броју рачуна 411200–Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ
„43.000“ замјењује се износом „41.500“;
~ на броју рачуна 412200–Расходи за комуникационе услуге, износ „1.500“ замјењује се износом „2.500“;
~ на броју рачуна 412300–Расходи за режијски материјал, износ „2.000“ замјењује се износом „2.500“;
~ на броју рачуна 412500–Расходи за текуће одржавање, износ „1.100“ замјењује се износом „1.600“;
~ на броју рачуна 412600–Расходи по основу утрошка горива, износ „700“ замјењује се износом „1.200“ ;
~ на броју рачуна 412700–Расходи за стручне услуге, износ „2.000“ замјењује се износом „3.500“;
~ на броју рачуна 412900–Остали непоменути расходи, износ „13.500“ замјењује се износом „14.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0920 Туристичка организација:
~ на броју рачуна 412200–Расходи за комуникационе услуге, износ „1.600“ замјењује се износом „2.650“;
~ на броју рачуна 412700–Расходи за стручне услуге, износ „1.000“ замјењује се износом „500“;
~ на броју рачуна 412900–Остали непоменути расходи, износ „6.800“ замјењује се износом „6.250“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.

Број: 01-022-172/15
Датум: 16.09.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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192
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
за набавку/извођење радова
„Одржавање хоризонталне сигнализације на подручју општине Шамац“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за набавку радова „Одржавање хоризонталне
сигнализације на подручју општине Шамац“ објављеног дана 31.08.2015. год. на порталу Агенције за јавне
набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-15-3-16/15. Предмет јавне набавке су
радови „Одржавање хоризонталне сигнализације на подручју општине Шамац“
Процијењена вриједност набавке је 15.000 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су у року (6) шест понуда сљедећих понуђача, како слиједи:
1) „СИГНАЛИЗАЦИЈА“ д.о.о Загреб
2) „SACOM“ д.о.о. Сарајево
3) „МV PUT“ д.о.о. Модрича
4) „ХАЈДИЋ“ д.о.о. Маглај
5) „КЕBEX“ д.о.о.Добој Југ
6) „ГРАДЕКО“ д.о.о. Добој
Члан 3.
Након разматрања пристиглих понуда установљено је да су исте у потпуности испуниле услове
предвиђене тендерском документацијом те је на основу наведеног критеријума – најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде извршено вредновање и утврђена ранг листа оцијењених понуда.
РАНГ ЛИСТА ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
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)

„ГРАДЕКО“д.о.о.
Добој

8.748,33

-

-

10.235,54

2.

„SACOM“ д.о.о.
Сарајево

8.906,67

-

-

10.420,80

3.

„МV PUT“д.о.о.
Модрича

10.054,84

-

-

11.764,17

4.

„СИГНАЛИЗАЦИЈА“
д.о.о. Загреб

10.331,46

-

-

12.087,81

1.
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5.

„ КЕBEX“д.о.о.Добој
Југ

13.506,41

-

-

15.802,50

6.

„ ХАЈДИЋ“ д.о.о
Маглај

14.067,94

-

-

16.459,49

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „ГРАДЕКО“ д.о.о. Добој чија је понуда најнижа цијена
технички задовољавајућа са износом од 10.235,54 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-39/15 од 23.09.2015.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: 01-022-176/15
Датум: 24.09.2015. год.

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 и 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац („
Службени гласник општине Шамац „, број: 4/05 и 9/07 ), те одредбама Одлуке о покретању процеса ревизије
Интегрисане стратегије локалног развоја, д о н о с и
ОДЛУКУ
о именовању радне групе за интегрисање аспеката смањења ризика од несреће и катастрофа, те
климатских промјена у ревидрању Стратегије развоја Општине Шамац
I
Именују се чланови радне групе за интегрисање аспеката смањења ризика од несреће и катастрофа, те
климатских промјена у ревидрању Стратегије развоја Општине Шамац, као оперативно тијело, а које ће бити
задужено за вођење процеса интегрисање аспеката смањења ризика од несрећа и катастрофа, те
климатских промјена у процесу ревидирања стратегије развоја Општине Шамац и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Ђуро Ћосић,Начелник одјељења за стамб.ком.послове, водитељ радне групе,
Јоцо Мишић,Шеф одсјека комунал.полиције,члан,
Боро Богдановић,Шеф Службе цивилне заштите, члан
Прдраг Пајић,Служба цивилне заштите, члан
Саша Мишић,Старјешина Ватрогасне јединице,члан
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6. Младен Аџић , Одјељење за привреду,члан
7. Саша Маслић, Комунално предузеће,члан
8. Драган Илинчић, Директор Дома здравља, члан
9. Срђан Настић , Предсједник савјета МЗ Шамац,члан
10. Бобан Илинчић, Командир станице полиције,члан
11. Данислав Нишић, Предсједник форума за безбиједност,члан
12. Предраг Маринковић. Предсједник СО-е,члан
13. Милан Гаврић, ЈУ Воде Српске,члан
14. Саша Станимировић, Директор ветеринарске станице,члан
II
Састанцима радне групе предсједава водитељ радне групе који је директно одговоран за рад радне
групе.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-178/015
Датум:29.09.2015.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, 98/13), члана 22. став 2. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) те члана 9. став 1. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања
и располагања имовином Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 16/10 и 2/11), сагласно
одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14),
Начелник општине, доноси
О Д Л У К У
о додјели на кориштење система за наводњавање
Члан 1.
Удружењу мљекара општине Шамац и Удружењу пољопривредника „Посавина“ Обудовац додјељује се на
кориштење по један систем за наводњавање, који су прекограничним пројектом „ИРРИ-Пројекат
наводњавања“ које су заједнички имплементирале општине Оџак и Ловас у партнерству са општином Шамац
и независним бироом за развој Модрича – Градачац постали власништво општине Шамац.
Члан 2.
Системи за наводњавање који су предмет ове Одлуке се састоје из:
- тракторске пумпе са тракторским прикључком и додатном опремом
- машине за наводњавање (тифон) са колицима и осталом пратећом опремом, те
- кишног топа са пратећом опремом.
Детаљна спецификација опреме која се даје на кориштење ће бити садржана у прилогу Уговора који ће
општина Шамац, појединачно, закључити са корисницима система за наводњавање.
Члан 3.
Удружење мљекара општине Шамац и Удружење пољопривредника „Посавина“ Обудовац се обавезују да ће
додијељене системе за наводњавање користити као добар домаћин, да ће вршити текуће одржавање наведених
система, те да ће по престанку уговорног односа исте предати даваоцу у посјед.
Члан 4.
Обавезују се корисници додијељених система за наводњавање да Општини Шамац доставе план кориштења
наведених система за наводњавање.
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Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за локално економски развој општине Шамац.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-204/2015
Датум, 10.09.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

195
Начелник општина 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 60. Статута општине Шамац (''Службени
гласник Општине Шамац'', број: 3/14), д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о условима и начину коришћења службених возила
Члан 1.
У чл. 3. и 22. Правилника о условима и начину коришћења службених возила („Службени гласник
општине Шамац“ број: 1/10) ријечи „ Општинске административне службе“ замјењују се ријечима:
„Општинске управе“.
Члан 2.
У члану 5. иза става 2. додаје се нови став, који гласи:
„ У изузетним ситуацијама, односно (недостатку службених возила), функционерима, службеницима
и осталим запосленим у Општини, може се одобрити коришћење сопствених возила за потребе службе, ако
природа посла то захтијева у циљу његовог хитног и ефикасног обављања“.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 01-022-181/15
Шамац, 30.09.2015. 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), 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 493,00 КМ (словима:
четиристотинедеведесетитриконвертивилне марке) за потребе превоза дјеце са Косова, на Козару и Бања
Луку.
II - За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са буџетске
резерве на потрошачку јединицу 0140 – Одјељење за финансије, позиција 412600 – Расходи по основу
утрошка горива.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
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Број: 01-022-177/2015
Шамац, 25.08.2015. 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), сагласно одребама члана 60. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), те одредбама члана 6. Одлуке о издавању Билтена општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац, број 1/9), доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени рјешења о именовању главног и одговорног уредника
Билтена општине Шамац и чланова редакције
I
У Рјешењу о именовању главног и одговорног уредника Билтена општине Шамац и чланова редакције број 01111-33/09 од 10.03.2009. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/9), тачка II мијења се и гласи:
'' II
За чланове редакције Билтена општине Шамац именују се:
1.
2.
3.
4.

Светлана Павловић
Мара Лазић
Блаженка Максимовић
Вида Стајић.''

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 01-111-66/2015
Датум, 02.07.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

Исправка Пословника о раду Скупштине општине Шамац
Након сравњења са изворним текстом утврђено је да је у Пословнику о раду Скупштнине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15) учињена техничка грешка па, на основу члана 160.
Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15), Секретар
Скупштине општине, даје
ИСПРАВКУ
Пословника о раду Скупштине општине Шамац
1.
2.
3.
4.
5.

У члану 84. став (3), умјесто ријечи:''из члана 78. став 4.'', треба да стоји:''из члана 80. став 4.''.
У члану 91. став (6), умјесто ријечи:'' члана 78., треба да стоји:'' члана 80.''.
У члану 181.умјесто ријечи:'' члана 178''., треба да стоји:'' члана180.''.
У члану 191.умјесто ријечи:'' чланом 180''., треба да стоји:'' чланом 182.''.
У члану 203.умјесто ријечи:'' члана 199. став 2.''., треба да стоји:'' члана 201. став 2. ''.

Број: 07-022-201/15
Датум, 08.10.2015. године

Секретар Скупштине
општине
Блаженка Максимовић, дипл. правник
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
168. Одлука о стицању својине на непокретности у КО Шамац
169. Одлука о оснивању права стварне службености
170. Одлука о додјели пословног простора на коришћење
171. Одлука о давању сагласности на закључивање уговора о закупу пословног простора
172. Одлука о додјели на коришћење пословних просторија Дома културе „др Милан Јелић“
Обудовац
173. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности на замјену дијела
земљишта означеног као к.ч. број 1977/3 из ПЛ број 846 КО Обудовац за исту површину
дијела земљишта означеног као к.ч. број 1977/2 из ПЛ број 1291 КО Обудовац и продаји
непосредном погодбом преосталог земљишта исте честице
174. Одлука о измјени Одлуке о продаји непосредном погодбом грађевинског земљишта у
својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
175. Закључак о
прихватању Информације о стању у привреди са показатељима
запослености на подручју општине Шамац у 2014. години
176. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине у органима ЈП „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац
177. Закључак о прихватању Информације о стању безбједности за 2014. годину са
упоредним показатељима из 2013. године
178. Закључак о прихватању Информације о раду општинских инспектора за период 01.01.
до 30.06.2015. године
179. Закључак о прихватању Информације о раду Комуналне полиције за период 01.01. до
30.06.2015. године
180. Закључак о прихватању Информације о реализацији уговора о закупу пословних
простора и објеката у својини Општине Шамац и пословних простора којима располаже
Општина Шамац са 30.06.2015. године
181. Закључак о усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма
превенције и контроле незаразних болести у 2014. години
182. Закључак о прихватању Информације о извршеном упису ученика у прве разреде
Средње школе „Никола Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за школску
2015/2016. годину
183. Закључак о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења
грађана на подручју општине Шамац у 2014. години
184. Закључак о давању сагласности на Годишњи програм рада за школску 2015/2016
годину ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
185. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
186. Закључак о усвајању Записника са Двадесетосме редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
187. Рјешење о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац''
Обудовац
188. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Обудовац'' Обудовац у
име јединице локалне самоуправе
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
189. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова „Изградња свлачионца за
фискултурну салу Основне школе Шамац у Шамцу“
190. Одлука о избору најповољнијег понуђача „Набавка хране, пића и средстава за хигијену
за потребе Општинске управе Шамац“
191. Одлука о прерасподјели средстава
192. Одлукa о избору најповољнијег понуђача за набавку/извођење радова „Одржавање
хоризонталне сигнализације на подручју општине Шамац“
193. Одлука о именовању радне групе за интегрисање аспеката смањења ризика од
несреће и катастрофа, те климатских промјена у ревидрању Стратегије развоја Општине
Шамац
194. Одлука о додјели на кориштење система за наводњавање
195. Правилник о измјенама Правилника о условима и начину коришћења службених возила
196. Закључак
197. Рјешење о измјени рјешења о именовању главног и одговорног уредника Билтена
општине Шамац и чланова редакције
______________
- Исправка Пословника о раду Скупштине општине Шамац

Петак, 9. октобар 2015. године - Службени гласник општине Шамац - Број 9/15
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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