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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
523.
На основу чл. 36. и 88. став (2) Статута Општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17)
и члана 125. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
12/17), Скупштина општине Шамац, на XXVI редовној сједници одржаној дана 26.12.2018, донијела је
П Р О Г Р А М Р А Д А
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ
I УВОДНИ ДИО
Овим Програмом утврђују се питања тематског и нормативног садржаја о којима ће Скупштина
општине Шамац расправљати и одлучивати у оквиру њених права и дужности, носиоци задатака на
припремању материјала, рокови за њихово разматрање као и предлагачи материјала.
Поред питања наведених у овом Програму, која чине основу за рад Скупштине општине и њених
радних тијела, Скупштина општине ће разматрати и друга питања која буду произилазила из закона и
других прописа, као и питања која се у свакодневној активности општинских органа појаве као актуелна,
а из надлежности су Скупштине општине.
У складу са законским и статутарним овлашћењима Скупштина ће на својим сједницама вршити изборе и
именовања и рјешавати друга питања везана за остваривање кадровске политике
Начелник општине и други предлагачи материјала, као и обрађивачи материјала, дужни су да се
придржавају утврђених рокова и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему
материјала, као и за законитост поднесених приједлога аката.
Термини одржавања сједница Скупштине општине утврђиваће се у складу са одредбама
Пословника о раду Скупштине општине Шамац.
II ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО
Скупштина општине ће на својим сједницама у току 2019. годинe,
материјале:

разматрати сљедеће

ЈАНУАР
1. Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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2. Приједлог програма одржавања, заштите и реконструкције локалних путева и улица на територији
општине Шамац у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
3. Приједлог Омладинске политике општине Шамац за период 2019-2023. година
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
4. Приједлог Одлуке о начину финансирања политичких странака из Буџета општине Шамац за 2019.
годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије секретар Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5. Извјештај о раду Скупштине општине Шамац и радних тијела у Скупштини општине у 2018. год.
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
6. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општине Шамац у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одбор за жалбе Општине Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
7. Информација о раду Комуналне полиције у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ФЕБРУАР
8. Приједлог програма и календара културних активности у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
9. Информација о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
10. Информација о реализацији Програма одржавања, заштите и реконструкције локалних путева и улица
на подручју општине Шамац у 2018 години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
11. Информација о раду општинских инспекција у 2018. години са планом рада за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
12. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

13. Информација о реализацији уговора о закупу пословног простора и објеката у својини Општине
Шамац и пословних простора којима располаже Општина Шамац у 2018. години
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
14. Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
МАРТ
15. Приједлог одлуке о додјели општинских награда и признања
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања
16. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем прибављања писаних понуда за сточарску
и ратарску производњу
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
17.

Извјештај о раду Начелника општине Шамац и Општинске управе
ОБРАЂИВАЧ: Одјељења и службе Општинске управе
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

у 2017. години

18. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2018. години са Планом
коришћења средстава од водних накнада у 2019. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за
промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2018. годину и план
коришћења средстава прикупљених од пољопривредних сагласности у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
19. Извјештај о утрошку средстава за развој пољопривреде и села за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
20. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у производним,
занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и
субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018.
години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
21. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне
потребе у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
22. Информација о стању регистрације заједница етажних власника у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
23. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац у 2018. години са Програмом рада за
2019. годину
ОБРАЂИВАЧ:Општинска борачка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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АПРИЛ
24. Приједлог одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
25. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01.-31.12.2018. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
26. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду 01.01-31.12.2018. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
27. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период од 01.01-31.12.2018.
године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
28. Информација о раду и функционисању система цивилне заштите општине Шамац у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
29. Извјештај о пословању ЈУ Центар за културу Шамац у 2018. години са годишњим обрачуном
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за културу Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Центар за културу Шамац
30. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за културу организација Шамац за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за културу Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Центар за културу Шамац
31. Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац у 2018. години са годишњим обрачуном
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Апотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Апотека Шамац
32. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Апотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Апотека Шамац
33. Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац у 2018. години са годишњим обрачуном
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна библиотека Шамац
МАЈ
34. Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац за
2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба за локални економски развој
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
35. Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2018. години са годишњим обрачуном
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Центар за социјални рад Шамац
36. Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
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ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Центар за социјални рад Шамац
37. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2018. години са годишњим обрачуном
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Дом здравља Шамац
38. Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Шамац за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Дом здравља Шамац
39. Финансијски извјештај ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за 2018. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
40. Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне јединице Шамац
у 2018. години са планом рада за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек Територијална ватрогасна јединица
Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
41. Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе ''Никола Тесла'' на крају првог полугодишта за
школску 2018/2019 годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
42. Информација о стању и материјално-економском положају пензионера на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности у сарадњи са
Удружењем пензионера општине Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ЈУНИ
43. Извјештај о раду Начелника општине у органима ЈП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац за 2018.
годину
ОБРАЂИВАЧ: Органи ЈП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
44. Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац са показатељима запослености у 2018.
години
ОБРЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
45. Информација о стању безбједности за 2018. годину са упоредним показатељима из 2017. године
ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
46. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју умрлих,
рођених и вјенчаних у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
47. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2018. години и план
расподјеле средстава за превоз ученика у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општин
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48. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у школској 2018/2019.
години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
49. Информација о остваривању права одређених категорија у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске и у
складу са општинском Одлуком о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ЈУЛИ
50. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске
ОБРЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
51. Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле незаразних болести у
2018. години
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ''Дом здравља'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
52. Извјештај о утрошку средстава из буџета општине Шамац за суфинансирање спортских клубова са
подручја општине Шамац у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Спортски савез општине Шамац и
Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
53. Информација о стању и потребама социјално угроженх категорија лица – корисника права на новчану
помоћ у 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
54. Информација о стању гробља на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
55. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине Шамац у
2018. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
СЕПТЕМБАР
56. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. до 30.06.2019. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
57. Информација о наплати комуналних такси и накнада за период 01.01-30.06.2019. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
58. Информација о раду општинских инспектора за период 01.01-30.06.2019. годин
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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59. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе ''Никола Тесла'' и основних
школа на подручју општине Шамац за школску 2019/2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ОКТОБАР
60. Приједлог одлуке о усвајању нацрта Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља
Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
61. Извјештај о раду ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за школску 2018/2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
62. Годишњи програм рада за школску 2019/2020. годину ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
63. Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху ученика на
крају школске 2018/2019. године
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
64. Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју u 2018. години
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
НОВЕМБАР
65. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
66. Информација о раду мјесних заједница на подручју општине Шамац за 2019. годину са приједлогом
приоритета у 2020. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
67. Нацрт буџета општине Шамац за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
68. Информација о снабдијевању водом на подручју општине Шамац са посебним освртом на
снабдијевање из артешких бунара и квалитет исте
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и инспекцијске послове
и ЈП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
69. Информација о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним на подручју
општине Шамац у 2019. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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ДЕЦЕМБАР
70. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
71. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Шамац за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
72. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији општине Шамац за
2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
73. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности за 2019. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
74. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске цијене 1 м2 корисне површине
стамбеног и пословног простора у 2018. години на подручју општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
75. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац за 2020. годину
ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-425/2018
Дана, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

524.
На основу члана 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број: 91/15), члана
39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), и чланом 36. Статута
Општине Шамац, Скупштина општине Шамац, на XXVI редовној сједници одржаној дана 26.12.2018.године
донијела је
ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности на територији општине
Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2019.години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина вриједности непокретности на подручју општине Шамац по зонама на дан
31.12.2018.године, која ће бити кориштена у сврху утврђивања пореза на непокретности у 2019.годи
Члан 2.
Непокретност у смислу члана 2. Став 1. Тачка 4. Закона о порезу на непокретности и ове Одлуке, представља
земљиште са свим оним што је трајно спојено с њим или што је изграђено на површини земљишта, изнад или испод
земљишта и подразумијева:
1) Земљиште (грађевинско, пољопривредно, шумско, индустријско и остало) и
2) Грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, индустријски и остали објекти).
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Члан 3.
За утврђивање непокретности из члана 2. ове Одлуке, непокретности на територији општине Шамац дијеле се на
зоне и то:
-четри градске зоне (III, IV, V I VI зона) и
-остало грађевинско земљиште
Територијални обухват сваке градске зоне и осталог грађевинског земљишта из става 1. ове Одлуке се темељи на
зонама утврђеним Одлуком о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Шамац“,
број 21/17)
Члан 4.
Висина вриједности непокретности на подручју општине Шамац по зонама износи:
Редни
број

Назив зоне

1
1

2
Зона III

2

Зона IV

3

Зона V

4

Зона VI

5

Остало
грађ. земљ.

Редни
број

земљиште
Грађевин.
земљиште
3
27,00KM/
m2
19,80
KM/m2
14,40
KM/m2
9,90
KM/m2
4,00
KM/m2

Пољоприв.
земљ.
4
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2
1,20
KM/m2

Назив
зоне

1
1

2
Зона III

2

Зона IV

3

Зона V

4

Зона VI

5

Остало
грађ.земљ.

Шумско
земљ.
5
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2
2,25
KM/m2
2,00
KM/m2

Инд.
Земљ.
6
17,10
KM/m2
17,10
KM/m2
10,80
KM/m2
7,20
KM/m2
2,80
KM/m2

Остало
Земљ.
7
5,40
KM/m2
5,40
KM/m2
4,50
KM/m2
4,50
KM/m2
0,92
KM/m2

објекти
Стамбене
Једин.
3
810,00
KM/m2
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
560,00
KM/m2

Цијена
куће
4
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
630,00
KM/m2
560,00
KM/m2

Пословни
простор
5
1080,00
KM/m2
990,00
KM/m2
900,00
KM/m2
855,00
KM/m2
640,00
KM/m2

Индус.
објекат
6
513,00
KM/m2
468,00
KM/m2
450,00
KM/m2
450,00
KM/m2
320,00
KM/m2

Остали
објекти
7
810,00
KM/m2
765,00
KM/m2
720,00
KM/m2
675,00
KM/m2
480,00
KM/m2

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини вриједности непокретности на територији
општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2018.години („Службени гласник
општине Шамац“, број 24/17).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у („Службеном гласнику општине Шамац“).
Број: 07-022-426/18
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

525.
На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“,
број 91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)
и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина
општине Шамац је на XXVI редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. године, донијела:

9

Страна 10 - Понедјељак, 31. децембар 2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 19
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине Шамац у 2019. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се пореска стопа за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у
2019. години.
Члан 2.
Предмет опорезивања из ове одлуке су све непокретности на територији општине Шамац, под којим се у
складу са Законом о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број 91/15), сматра
земљиште са свим оним што је трајно спојено с њим, или што је изграђено на површини земљишта, изнад
или испод њега, изузев непокретности наведених у члану 9. став 1. наведеног Закона.
Члан 3.
Пореска стопа за опорезивање непокретности за 2019. годину на територији општине Шамац износи
0,20%, а примјењиваће се на процјењену тржишну виједност непокретне имовине.
Пореска стопа за опорезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност
износи 0,10%.
Под непокретностима из става 2 овог члана подразумијевају се објекти за производњу и објекти за
складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине заокружену производну
цјелину.
Члан 4.
Утврђена пореска стопа из члана 3. ове одлуке не може се мијењати у току године.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине Шамац у 2018. години („Службени гласник општине Шамац“, број
24/17)
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац.“
Број: 07-022-427/18
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економ.

526.
На основу члана 80. Став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 25. Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
(„Службени гласник општине Шамац“, број 21/17) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац, на XXVI редовној сједници одржаној
дана 26.12. 2018. године донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и
пословног простора за 2018. године
на подручју општине Шамац
Члан 1.
Утврђује се просјечна, коначна грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора за 2018. годину на подручју општине Шамац у висини од 646,50 КМ.
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Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечне, коначне
грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора за 2017. године на подручју
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 24/17).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 07-022-428/18
Датум, 26.12.2018. год

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

527.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а
у складу са чланом 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17),
Скупштина општине Шамац, на XXVI редовној сједници, одржаној дана 26.12.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на покретање пројекта увођења система LED расвјете
Члан 1.
Скупштина општине Шамац даје сагласност Начелнику општине за покретање пројекта увођења
система LED расвјете на подручју општине Шамац, а у циљу уштеде електричне енергије и трошкова за
јавну расвјету.
Члан 2.
Начелник општине овлашћује се за покретање поступка јавне набавке за извођење радова
реконструкције, управљања и одржавања јавне расвјете на подручју општине Шамац, односно замјене
постојећих свјетиљки LED сијалицама.
Члан 3.
Начелник је дужан да именује комисију за припрему тендерске документације.
У комисију мора да буде именовано минимално једно стручно лице из области електротехнике,
без права одлучивања, чији налаз и мишљење ће се користити као заједнички налаз комисије који
претходи доношењу одлуке након проведеног поступка набавке.
Члан 4.
Рок за објаву тендерске документације је 31.03.2019. године.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о давању сагласности за покретање
пројекта увођења система LED расвјете („Службени гласник општине Шамац“, број 5/16).
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-429/18
Датум: 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

528.
На основу члана 39. став (2) тачка 37, члана 82. став (2) и члана 145. став (1) тачка 2. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36. став (2) тачка 19) и члана 88.
став (2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине
Шамац на XXVI редовној сједници одржаној данa 26.12.2018. године, донијела је
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О Д Л У К У
о успостављању сарадње општине Шамац са
општином Жагубица , Република Србија
I
У циљу успостављања сарадње са јединицама локалне самоуправе других земаља, размјене
добрих пракси и искустава, те пружања стручне помоћи, који доприносе унапређењу функционисања
система локалне самоуправе, закључиће се Споразум о успостављању сарадње између општине Шамац,
Република Српска, Босна и Херцеговина и општине Жагубица, Република Србија.
II
Oвлашћује се начелник општине Шамац да у име општине Шамац потпише споразум из тачке I ове
одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-430/18
Датум, 26.12.2018.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

529.
На основу члана 155. став (6). Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) , члана 36.став (2) Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17) и члана 128. став (1) Пословника о раду
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/18), Скупштина општине
Шамац на XXVI редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. године , донијела је
З А К Љ У Ч А К
о неуспјелом Јавном конкурсу за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
I
Утврђује се да Јавни конкурс за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Шамац број 07120-3/18 од 15.11.2018. године који је објављен у дневном листу ''EuroBlic’’ издање од 19.11.2018. године
и ''Службеном гласнику Републике Српске'', број 109 од 23.11.2018. године, због недовољног броја
пријављених кандидата, није успио.
II
Задужује се Стручна служба начелника Општине да примјерак овог закључака достави подносиоцима
пријаве на расписани Јавни конкурс.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-431/18
Датум, 26.12.2018. годин

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

530.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и
члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине
Шамац, на XXVI редовној сједници одржаној дана 26.12.2018.године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о расписивању јавног конкурса
за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Шамац и поништавању Јавног конкурса за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
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I
Ставља се ван снаге Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова
Одбора за жалбе општине Шамац, број 07-022-347/18 од 30.10.2018. године (''Службени гласник општине
Шамац, број 15/18) и поништава Јавни конкурс за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Шамац број 07-120-30/18 од 15.11.2018. године, објављен у дневном листу ''EuroBlic’’
издање од 19.11.2018. године и ''Службеном гласнику Републике Српске'', број 109 од 23.11.2018. године,
због недовољног броја пријављених кандидата.
II
Обавјештење о поништавању Јавног конкурса из тачке I ове Одлуке, објавиће се у средствима
информисања у којима је објављивање Јавног конкурса извршено.
III
За спровођење ове Одлуке задужује се Стручна служба начелника општине.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-432/2018
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

531.
На основу члана 155. ст. (1), (2) и (6) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 36. Статута општине
Шамац (“Службени гласник општине Шамац”, број: 9/17), а у складу са тачком 4. Одлуке о
оснивању Одбора за жалбе општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац“, бр ој: 1/14),
Скупштина општине Шамац на XXVI редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. године доноси:
О Д Л У К У
о расписивању Поновног јавног конкурса за избор предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком расписује се Поновни јавни конкурс за избор предсједника и два (2) члана Одбора за
жалбе општине Шамац и регулишу услови и поступак избора.
Члан 2.
Опис послова Одбора за жалбе:
Одбор за жалбе одлучује о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у општинску
управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним
Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
Члан 3.
Кандидати морају испуњавати сљедеће опште и посебне услове:

Општи услови су:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично
дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ,
три године прије објављивања Јавног конкурса,
6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу предсједника
и члана Одбора,
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7. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију, да није под
оптужницом тог суда и да није одбио да се појави пред Судом (члан IX став 1. Устава БиХ).
Посебни услови су:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са
звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у управи или положен правосудни испит,
4. да има доказане резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.
У Одбор за жалбе не могу бити именована лица запослена у Општинској управи.
Члан 4.
Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина општине Шамац, на мандатни период од
четири (4) године.
Члан 5.
Поновни јавни конкурс за избор предсједника и два (2) члана Одбора за жалбе, чини сасавни дио ове
одлуке, а објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и једном дневном листу.
Рок за подношење пријава на конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег објављивања
конкурса у једном од навних гласила из става 1. овог члана.
Члан 6.
Поступак избора кандидата провешће комисија коју именује Скупштина општине Шамац у складу са
Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
Задатак комисије је да, у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата, изврши
контролу испуњености услова из јавног конкурса за пријављене кандидате, обави улазни интервју са
кандидатима који испуњавају услове конкурса, утврди редосљед кандидата и свој приједлог достави
предсједнику Скупштине општине.
Члан 7.
Поступак именовања Одбора за жалбе мора се окончати у року од 30 дана од дана достављања приједлога
комисије за избор предсједнику Скупштине општине.
Члан 8.
Стручне и административно-техничке послове на спровођењу ове одлуке обавиће Одјељење за општу
уптаву.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-433/18
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економ.

532.
На основу члана 2. став (1) и члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/12), члана 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), а у складу са чланом 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
9/17), Скупштина општине Шамац, на XXVI редовној сједници, одржаној дана 26.12.2018. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“, 18/17) у члану 8. став (4)
ријечи :“ до 01.01.2019. године“ замјењују се ријечима: „до 01.01.2021. године“.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022- 434 /18
Датум: 26.12.2018.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

533.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXVI редовнoj сједници одржаноj
26.12.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXV редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXV редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
30.11.2018. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022- 423 /18
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

534.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на
XXVI
редовнoj сједници одржаној
26.12.2018.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је поднио Начелник општине на XXVI редовној сједници
Скупштине општине Шамац, одржаној 26.12.2018. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022- 424 /18
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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535.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21). Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број:
97/16), члана 27. став 1. тачка 3. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени гласник
Републике Српске», број: 96/05 и 98/13) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број: 9/14), Скупштина општине Шамац на XXVI редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. год., донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције замјеника начелника
општине Шамац
1. Ивановић Ђури из Гребница, општина Шамац, престаје функција замјеника начелника општине Шамац, са даном
10.12.2018. године, на лични захтјев (подношења оставке) због избора за делегата у Вијећу народа Републике
Српске.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Шамац, број 07-111-13/17 од 31.01.2017. године Иваноић Ђуро из Гребница,
општина Шамац изабран је за замјеника начелника општине Шамац на вријеме трајања мандата начелника општине,
односно Скупштине општине.
Дана 11.12.2018. године именовани је, начелнику општине Шамац и предсједнику Скупштине општине Шамац
поднио писану оставку на ову функцију из разлога што је изабран за делегата у Вијеће народа Републике Српске и
уз исту доставио фото-копију Увјерења број 06-1-07-1-1472-23/18 од 11.12.2018. године издато од стране Централне
изборне комисије БиХ.
У складу са чланом 178. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац, којим је прописано да када
функционер поднесе оставку, предсједник Скупштине општине обавјештава Комисију за избор и именовање ради
давања мишљења о оставци, предсједник Скупштине општине дана,20.12.2018. године, доставила је Комисији за
избор и именовање оставку Ђуре Ивановић ради разматрања и давања мишљења о истој.
Такође, начелник општине Шамац, као законом овлаштени предлагач за избор и разрјешење замјеника начелника
општине, упутио је Комисији за избор и именовање, дана 17.12.2018. године, акт којим обавјештава Комисију о
поднесеној оставци замјеника начелника и затражио да иста да позитивно мишљење, будући да је разлог за
подношење оставке избор именованог за делегата у Вијећу народа Републике Српске, коју функцију ће обављати
професионално и која функција је неспојива са функцијом замјеника начелника општине.
Комисија за избор и именовање, на сједници одржаној дана 20.12.2018. године, разматрала је поднесену оставку
Ивановић Ђуре и достављени приједлог, те у складу са чланом 178. став (1) Пословника о раду Скупштине општине
Шамац, којим је прописано да када функционер поднесе оставку, предсједник Скупштине обавјештава Комисију за
избор и именовање ради давања мишљења о оставци, и о истој једногласно дала мишљење да се може уважити.
Чланом 56. став (1) Закона о локалној самоуправи, прописано је да скупштина бира и разрјешава замјеника
начелника на приједлог градоначелника, односно начелника општине.
Сходно напријед наведеном, начелник општине утврдио је приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже
Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на XXVI редовној сједници одржаној 26.12.2018. године године донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се
може тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
Број: 07-111-144/2018
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

536.
На основу члана 39.став 2. тачка 21). Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13) , члана 36. став (2) тачка 23) и члана 63. став (1) Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 9/14), Скупштина општине Шамац на XXVI
редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. године, донијела је
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Р Ј ЕШ Е Њ Е
о избору замјеника начелника Општине
1. Иво Блажановић из Доњег Хасића изабран је за замјеника начелника општине Шамац са 26.12.2018.
године, на вријеме трајања мандата начелника општине, односно Скупштине општине.
2. Замјеник начелника је у складу са законом функционер општине, а своју дужност обавља са статусом
запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни период, које ће донијети начелник
општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

О б р а з л о ж е њ е
Након што је Ивановић Ђури из Гребница утврђен престанак функције замјеника начелника општине
Шамац на лични захтјев (подношења оставке) због избора за делегата у Вијећу народа Републике Српске,
ова позиција остала је упражњена због чега је начелник општине Шамац, сходно законским
овлаштењима, упутио Скупштини општине Шамац приједлог да се за замјеника начелника изабере
Блажановић Иво из Доњег Хасића.
Чланом 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине бира и
разрјешава, између осталог, и замјеника начелника општине, док је чланом 56. став (1) истог закона,
прописано да Скупштина бира и разрјешава замјеника на приједлог градоначелника, односно начелника
општине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је да се избор
функционера врши у складу са изборним прописима, прописима који уређују систем локалне самоуправе
и пословником о раду скупштине јединице локалне самоуправе.
Чланом 36. став (2) тачка 23) Статута општине Шамац , прописано је да скупштина, између осталог бира
и разрјешава замјеника начелника општине, док је чланом 63. став (1) прописано да замјеника начелника
општине бира Скупштина општине на приједлог начелника општине, већином гласова од укупног броја
одборника, у складу са законом, овим статутом и Пословником.
Чланом 171. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац, прописано је да Скупштина јавним
гласањем бира и разрјешава предсједника, потпредсједника Скупштине и замјеника начелника општине,
док је чланом 174. став (2) прописано да замјеника начелника општине бира Скупштина, на приједлог
начелника општине по поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине.
Након обављеног гласања, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине општине, за замјеника
начелника општине изабран је Иво Блажановић.
У складу са чланом 9. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, а у вези са чланом 2.
истог Закона, којим је прописано да функционер своју дужност обавља са статусом запосленог лица по
основу рјешења о раду на мандатни период утврђен изборним прописима, рјешење о радном односу
замјеника начелника општине донијеће начелник општине након избора од стране Скупштине општине,
што је регулисано чланом 6. став 2. истог закона.
На основу напријед наведеног Скупштина општине Шамац, је на XXVI редовној сједници одржаној дана
26.12.2018. године, донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се
може тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111-145/2018
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

537.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), члана 155. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 36. став (2) тачка 23) и
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члана 56. став (2) Статута општине Шамац (“Службени гласник општине Шамац”, број: 9/17),
Скупштина општине Шамац, на XXVI редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Шамац
1. Утврђује се престанак мандата предсједнику и члановима Одбора за жалбе општине Шамац са
26.12.2018. године у саставу:
1. Владимир Благојевић, предсједник,
2. Споменка Рађеновић, члан и
3. Звонко Шушак, члан.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

Образложење
Скупштина општине Шамац рјешењем број 07-111-82/14 од 17.12.2014. године именовала је предсједника
и чланове Одбора за жалбе општине Шамац на период од четири године у саставу Ведран Ђурђевић,
предсједник, Владимир Благојевић, члан и Споменка Рађеновић, члан. У међувремену, због подношења
оставке предсједника Одбора за жалбе Ведрана Ђурђевић због освојеног мандата одборника у Скупштини
општине Шамац, рјешењем број 07-111-78/17 од 28.04.2018. године за члана Одбора за жалбе именован је
Звонко Шушак, док је рјешењем број 07-111-79/17 од 28.04.2018. године за предсједника именован
Владимир Благојевић, на период трајања мандата Одбора за жалбе, односно до 17.12.2018. године.
Чланом 155. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
прописано је да предсједника и чланове Одбора за жалбе именује скупштина након спроведеног јавног
конкурса, на период од четири године, са могућношшћу поновног избора.
Будући да је мандат чланова Одбора за жалбе престао са 17.12.2018. године, те будући да до доношења
овог рјешења није одржана сједница Скупштине општине Шамац, именованим из тачке 1. диспозитива
утврђује се престанак мандата са датумом одржавања сједнице Скупштине, односно са 26.12.2018.
године.
Комисија за избор и именовање, на сједници одржаној дана 20.12.2018. године, на основу напријед
наведеног утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на 26. редовној сједници одржаној 26.12.2018. године, донијела рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-146/2018
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

538.
На основу члана 155. став (7) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36.став (2) тачка 41) Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXVI
редовној сједници одржаној дана 26.12.2018.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
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1. За вршиоце дужности предсједника и и два члана Одбора за жалбе општине Шама, почев од 27.12.2018.
године именују се:
1. Владимир Благојевић, дипл.правник из Шамца, в.д. предсједника,
2. Звонко Шушак, дипл.правник из Корнице, в.д. члана и
3. Јовица Радуловић, дипл.правник из Модриче, в.д. члана.
2. Лица из тачке 1. овог рјешења именују се до окончања поступка именовања Одбора, а најдуже за
период до 90 дана.
3. Вршиоци дужности Одбора за жалбе из тачке 1. овог рјешења за свој рад имају право на накнаду у
складу са Одлуком Скупштине општине Шамац.
4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац, на сједници одржаној дана 26.12.2018. године, донијела је рјешење којим се
утврђује престанак мандата предсједнику и члановима Одбора за жалбе Општине Шамац са датумом
одржавања сједнице Скупштине, односно са 26.12.2018. године.
Како је досадашњем предсједнику и члановима Одбора за жалбе мандат престао, те како поступак по
Јавном конкурсу за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе није успио, те како се
нису стекли услови за коначно именовање пресједника и чланова Одбора за жалбе, било је неопходно
именовати вршиоце дужности до окончања поступка именовања Одбора, а најдуже за период до 90 дана.
Чланом 155. став (7) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), прописано је да након престанка мандатаОдбора за
жалбе или у случају да једном од чланова Одбора престане мандат прије истека времена на који је
именован, скупштина до окончања поступка именовања Одбора за жалбе или члана, у складу са овим
законом именује вршиоце дужности Одбора за жалбе или вршиоца дужности члана Одбора, а најдуже за
период до 90 дана.
Сходно напријед наведеном Комисија за избор и именовање, на сједници одржаној дана
20.12.2018.године, размотрила је достављене приједлоге кандидата за чланове Одбора за жалбе и
утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву, те предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на 26. редовној сједници одржаној 26.12.2018. године, донијела рјешење
као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-147/18
Датум, 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

539.
На основу члана 155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) и члана 36.став (2) тачка 41) Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXVI
редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење Поновног јавног конкурса за избор предсједника и чланова
Одбора за жалбе општине Шамац
1. У Комисију за спровођење Поновног јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора
за жалбе општине Шамац именују се:
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1. Блаженка Максимовић, предсједник
2. Тамара Шмитран, члан
3. Мирко Кајтез, члан
4. Јелена Николић, члан и
5. Јуро Краиновић, члан.
2. Задатак Комисије је да спроведе поступак по Поновном јавном конкурсу за избор предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Шамац, што подразумијева контролу испуњености услова и улазни
интервју, а спроводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Комисија доставља предсједнику Скупштине општине извјештај о спроведеном поступку са
приједлогом кандидата за предсједника и чланове Одбора за жалбе општине Шамац.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 155. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе и тачком IV Одлуке о оснивању одбора за жалбе општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 1/14) прописано је да за спровођење јавног конкурса за избор Одбора за жалбе
скупштина именује комисију од пет чланова, од којих су три члана са листе стручњака коју утврђује
скупштина, а два члана су службеници који имају одговарајуће професионално искуство.
Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на 21. сједници одржаној 20.12.2018. године
утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине доношење истог.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се
може тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема
овог рјешења.
Број: 07-111-148/2018
Датум: 26.12.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
540.
На основу члана 39. став 2. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број
97/16), члана 33. и 88. Статута општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац", број 9/17), Начелник
општине Шамац, донио је
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о додјели субвенције предузетнику Креативни центар „Naše malo carstvo“ Дејан
Мокрић с.п. Шамац
Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о додјели субвенције предузетнику Креативни центар „Naše malo
carstvo“ Шамац, власник Дејан Мокрић из Шамца, број 01-022-373/18 од 19.11.2018. године, која је објављена у
Службеном гласнику Општине Шамац, број 16/18.
Члан 2.
Предузетник Дејан Мокрић је дана 13.12.2018. године поднио захтјев за трајну одјаву дјелатности под
називом Креативни центар „Naše malo carstvo“ Шамац. Сходно наведеном именовани не испуњава услове за додјелу
субвенција за рефундацију дијела трошкова набавке машина или опреме у складу са чланом 6. Правилника о
условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним
дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018. години.
Члан 3.
У складу са овом одлуком поништава се уговор о додјели субвенције за рефундацију дијела трошкова
набавке машина или опреме у текућој години за предузетника Креативни центар „Naše malo carstvo“ Шамац,
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власник Дејан Мокрић из Шамца, број 01-122-385/18 од 22.11.2018. године, у складу са Правилником о условима и
начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним
дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018. години.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац".
Број: 01-022-435/18
Дана: 28.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
523. Програм рада Скупштине општине Шамац за 2019. годину
524. Одлука о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе
утврђивања пореза на непокретности у 2019.години
525. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у
2019. години
526. Одлука
о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и
пословног простора за 2018. године на подручју општине Шамац
527. Одлука о давању сагласности на покретање пројекта увођења система LED расвјете
528. Одлука о успостављању сарадње општине Шамац са општином Жагубица, Република Србија
529. Закључак о неуспјелом Јавном конкурсу за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Шамац
530. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац и поништавању Јавног конкурса за избор и
именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
531. Одлука о расписивању Поновног јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Шамац
532. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама
533. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXV редовне сједнице Скупштине општине Шамац
534. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије
редовне сједнице Скупштине општине Шамац
535. Рјешење о престанку функције замјеника начелника општине Шамац
536. Рјешење о избору замјеника начелника Општине
537. Рјешење о престанку мандата предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
538. Рјешење о именовању вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
539. Рјешење о именовању Комисије за спровођење Поновног јавног конкурса за избор предсједника и
чланова Одбора за жалбе општине Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
540. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додјели субвенције предузетнику Креативни центар „Naše
malo carstvo“ Дејан Мокрић с.п. Шамац
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