На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05), у вези са чланом 21. Породичног закона (''Службени гласник
Републике Српске'', број 54/02 и 41/08) и у складу са чланом 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), Скупштине општине Шамац на
четвртој редовној сједници одржаној дана 04.03.2013. године, донијела је
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о измјенама и допунама Одлуке о посебним услугама и накнадама
за послове из области опште управе
Члан 1.
У Одлуци о посебним услугама и накнадама за послове из области опште управе
(''Службени гласник општине Шамац'', број 7/09) у члану 2. став 1. иза тачке 1. додаје се нова
тачка 2. која гласи:
''2. Закључење брака суботом и недјељом у службеним просторијама у времену од 10,00
до 24,00 часа и другим данима у времену од 15,00 до 24,00 часа.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.
Члан 2.
У члану 3. иза тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи:
''2. Утврђује се накнада за обављање закључења брака у службеним просторијама изван
радног времена у смислу одредбе члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке у износу од 50 КМ.
Досадашња тачка 2. постаје тачка 3.
Члан 3.
У члану 6. послије ријечи ''тачка '' број ''2'' замјењује се бројем : '' 3.''.
Члан 4.
Иза члана 6. додаје се нови члан 6а. који гласи:
''6а.
Службено лице – матичар који обавља закључење брака изван радног времена има право на
накнаду у износу од 50 КМ.
Накнада из претходног става исплаћује се из средстава накнаде за обављање посебних услуга из
члана 3. тачка 1. и 2. Ове одлуке.''
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
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