РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

Број: 06-370- 240 /20
Датум, 12.10.2020.године

ПРЕДМЕТ: Одобрење,Чланом 6. става 1. Одлуке о истицању реклама на подручју општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 11/18) забрањено је плакате и друге огласне
поруке, истицати мимо огласних паноа, огласних ормарића и стубова, као и исписивање
порука било кога садржаја, а нарочито на фасадама, оградама, зидовима, дрвећу, расвјетним и
стубовима саобраћајне сигнализације, енергетским и другим постројењима и сличним
објектима, без одобрења Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове.
Имајући у виду да постојећи број огласних табли и огласних ормарића неће моћи
задовољити потребе политичких странака и независних кандидата за оглашавање и
плакатирање за предстојеће изборе, који ће се одржати дана 15.11.2020. године,Општинска
управа је заузела став да се у погледу провођења ових активности дјелимично одступи од
одредби члана 6.поменуте Одлуке.
С тим у вези, даје се одобрење политичким странкама, који су на изборним листама, да
плакате, огласе и сличне објаве могу, поред постојећих дозвољених мјеста, постављати и на
расвјетне и друге стубове док се посебне самостојеће објаве могу постављати на тротоару под
условом да својим постављањем не утичу на безбједност пјешака и осталих учесника у
саобраћају.
Дозвољава се постављање плаката и других огласних порука са унутрашње стране
стаклених површина које се налазе на стамбеним и стамбено пословним објектима, док се
политичким странкама дозвољава постављање плаката и других огласних порука на
просторијама које користе.
Посебно се забрањује постављање плаката и других огласних порука као и
исписивање
порука било ког садржаја на фасадама и зидовима стамбених и
пословних објеката као и на стубовима саобраћајне сигнализације.
Комунално инспекцијски надзор над примјеном Одлуке о истицању реклама на
подручју општине Шамац и овог Одобрења свакодневно ће вршити комунална
полиција и иста ће, стим у вези, предузимати мјере и радње сходно Закону о комуналној
полицији („Службени гласник РС“,број:28/13).
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Ово одобрење важи за период од 16.10.2020. године до 15.11.2020. године.
Политичке странке и независни кандидати који су у предизборној кампањи вршили
оглашавање и плакатирање на мјестима гдје је то Одлуком и одобрењем дозвољено дужни су
исте уклонити и јавну површину довести у првобитно стање до 23.11.2020. године.
С поштовањем.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.
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