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На основу члана 1.став 1. Закона о ветеринарству у
Републици Српској(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.42/08),члана 1.Закона о заштити и
добробити животиња(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.111/08),члана
2.став
2.Закона
о
комуналним дјелатностима(«Службени гласник
Републике Српске», бр.11/95 и 51/02) и члана 35.
Статута општине Шамац(«Службени гласник
општине Шамац»,бр.4/05
и 9/07),Скупштина
општине Шамац на Седамнаестој редовној сједници
одржаној 28 маја 2010. године, донијела је

ОДЛУКУ
о заштити и држању животиња на
територији општине Шамац
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се: заштита животиња,
њихова основна права и добробит,и поштовање
њиховог живота, као и утврђивање услова за њихово
држање на подручју општине Шамац,које обухвата
насељена мјеста:
1. градског карактера - Шамац,
2.
сеоског
карактера-Баткуша,Брвник-дио
насељеног мјеста,Гајеви,Гребнице-дио насељеног
мјеста,Тишина, Горња Слатина,Горњи Хасић,Доња
Слатина,Доњи Хасић,Засавица,Корница,Обудовац,
Писари,Средња Слатина, Црквина и Шкарић.
Члан 2.
Поједини појмови у овој одлуци имају сљедеће
значење:
1. Животиње за држање су животиње које се држе
или гаје за производњу хране,односно за производњу
вуне,коже,крзна или у друге привредне сврхе.У
смислу ове одлуке то су: копитари(коњи,магарци,
мазге и муле),папкари(говеда,овце,козе и свиње),
кунићи, пернате животиње(патке, ћурке, кокошке,
гуске, голубови,препелице) и пчеле.
2. Животиње из зоолошких вртова су животиње
које слободно живе, које се слободно излажу у
сталном објекту најмање седам дана у години, са
изузетком циркуса и трговина кућним животињама.
3. Кућни љубимци су пси, домаће мачке, домаће
птице, мали глодари, тераријумске, акваријумске и
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друге животиње које се узгајају или држе ради
друштва,рекреације,заштите или помоћи човјеку.
4. Ималац животиње је физичко или правно
лице које је власник животиње, или било које
друго лице које је стално или повремено:
а) власник животиње,
б) одговорно или задужено за животињу и
ц) одговорно за чување и контролу дјеце која
имају мање од 16 година а која посједују
животињу,односно лице које се бави узгајањем,
заштитом,употребом,управљањем,обучавањем,пр
евозом или продајом животиње.
5. Анестезија је поступак којим се искључује
осјетљивост код животиња.
6. Еутаназија је безболан начин усмрћивања
које има за циљ минимално физичко и психичко
трпљење животиње.
7. Изгубљена животиња је она животиња која је
напустила имаоца,без његове воље и он је тражи.
8. Добробит је степен до којег су задовољене
физиолошке потребе животиња,физичка и
психичка удобност и сигурност,и очувана њихова
физичка, психичка и геномска цјеловитост.
9. Злостављање животиња је непотребно
повређивање животиња које наноси бол и патњу,
или таква интервенција, поступање према њој,
као и спречавање да испуни своје потребе, у
мјери која може да проузрокује трајни страх,
повреду или нарушавање здравља, као и гајење и
размножавање јединки које пате од неких
насљедних болести.
Члан 3.
Свака особа која посједује,или се стара о
животињи чији опстанак зависи од човјека,
дужан је да се о њој и брине,а што подразумева:
стварање услова животињи да задовољи своје
основне животне потребе:
- обезбјеђење довољних количина квалитетне
хране и воде,
простора
за
одмор
и
заклон,
микроклиматских и хигијенских услова живота,
- обезбјеђење присуства и контакта са
сродним животињама исте врсте,
- обезбјеђење,предузимање и спровођење
превентивних,дијагностичких,хигијенских,
терапеутских и других мјера, ради очувања
стања
животиње,спречавање
здравственог
настанка повреда,болести различитог узрока,
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бола,патње,страха,стреса
и
смрти,тј.очувања
физичке,психичкке и геномске цјеловитости.

г) примјеном ватреног
дивљих животињских врста.

Члан 4.
У случају да ималац животиње посумња да је
животиња обољела од неке заразне болести,дужан је да
о томе одмах обавијести најближу ветеринарску
станицу,или орган управе надлежан за послове
ветеринарске инспекције,и поступи по њиховом
налогу.
Члан 5.
Нико не смије ни једну животињу,да злоставља,
нити без разлога,да убије или жртвује.
Лишавање животиње живота оправдано је у
недостатку алтернативних начина рјешавања
проблема,у случају:
- када је животиња неизљечиво болесна или
повријеђена, и њен опоравак није могућ;

II - ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
Члан 7.
Свака особа која посједује,или се стара о
животињи чији опстанак зависи од човјека,треба
обезбиједити услове за држање домаћих
животиња, који су одређени овом одлуком.

- када је немогуће да се животиња прилагоди
условима и заточеништву,а њено пуштање на
слободу би представљало општу опасност за људе,
друге животиње и животну средину;
- када је животиња тако тјелесно деформисана, или
на други начин патолошки онеспособљена, да живот
за њу представља извор сталног бола,патње и стреса;
- када животиња угрожава живот,здравље,
сигурност и имовину људи,или проузрокује
еколошке штете-тако да угрожава и опстанак других
живих бића.
Само ветеринар или друга квалификована особа
могу убити животињу,тј. подврћи је еутаназији, осим
у хитним случајевима-када се ветеринаска или друга
стручна помоћ не могу обезбиједити,а животиња
се,тренутним лишавањем живота,мора ослободити
патње.
Када је потребно жртвовати животињу,тј. лишити
је живота,то се мора урадити на хуман начин, без
наношења животињи непотребног бола и патње.
Изабрани начин за"хуману смрт" животиња:
а) мора се проузроковати тренутни губитак
свијести и смрт, или
б) бити изведен са претходном дубоком општом
анестезијом,послије које слиједи корак који ће
проузроковати
сигурну
смрт,без
могућности
опоравка.
Особа која је обавила еутаназију мора, обавезно,
провјерити да ли је животиња заиста мртва прије
приступа нешкодљивом уклањању лешева.
Члан 6.
Забрањују се сљедећи начини убијања животиња:
а) сви начини гушења животиња;
б) употреба отровних супстанци или лијекова,
дозе и начини апликације који су у супротности са
ставовима из члана 5. став 4. ове одлуке;
в) примјена електричне струје на начине који не
доводе до непосредног губитка свијести;

оружја,осим

код

Члан 8.
Домаће животиње,изузев животиња из члана
2.став 1. тачке 3. ове одлуке,није дозвољено
држати у насељеном мјесту Шамац.
Члан 9.
У
објектима,или
зградама
колективног
становања у градском дијелу општине,кућни
љубимци се могу држати под посебним
условима,и на начин прописан овом одлуком.
Члан 10.
У
објектима,изграђеним
на
парцелама
индивидуалног становања са и без помоћних
објеката,у насељеном мјесту Шамац,могу се
држати само домаће животиње из члана 2. став 1.
тачка 3.,и то за сопствене потребе,у
некомерцијалне сврхе.
Држање животиња у објектима из става 1. овог
члана мора да буде у складу са посебним
условима, прописаним овом одлуком.
Члан 11.
У сеоским насељима на територији општине
Шамац, дозвољено је држање домаћих животиња
из члана 2. став 1.тачка 1. и 3. ове одлуке,и то у
складу са посебним условима,прописаним овом
одлуком.
III - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.КУЋНИ ЉУБИМЦИ
Члан 12.
На подручју општине Шамац, могу се, у складу
са овом одлуком,држати кућни љубимци који не
угрожавају физички и психички интегритет,
личну сигурност и имовину грађана,и који не
ремете мир,не угрожавају општу хигијену
стамбене јединице,као и животну средину,и не
изазивају осјећај страха или гађења,при чему
услови гајења у потпуности задовољавају њихову
добробит.
На подручју општине Шамац могу се, у складу
са овом одлуком, држати:
- пси и мачке-у становима који се налазе у
зградама колективног становања,и у двориштима
породичних стамбених зграда;
- ситни глодари - у кавезима;
- мање украсне и егзотичке птице - у кавезима;
- голубови и украсне птице- у двориштима
породичних стамбених зграда;
- акваријумске рибице.
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- друге животиње које се гаје ради дружења и помоћи.
Члан 13.
Ималац или старалац кућног љубимца дужан је да
му обезбиједи одговарајући смјештај,бригу и пажњуу складу са његовим физиолошким потребама и
потребама у понашању, укључујући одговарајућу
храну, воду, склониште, физичку активност, и
друштво других животиња исте врсте.
Члан 14.
У објектима или зградама колективног становања,
једно домаћинство може држати у стану највише
једног пса,односно највише три мачке,уз сагласност
надлежног органа заједнице етажних власнбика.
У заједничком стану, пси и мачке могу се држати
под условима прописаном овом одлуком само ако
постоји сагласност сустанара.
У објектима из става 1.овог члана није дозвољено
држање паса и мачака на балкону,тераси,или лођи:
на тавану,подруму или другој заједничкој просторији,
и увођење паса и мачака у лифтове, осим када исте
истовремено не користе станари и грађани.
У дворишту индивидуалног стамбеног објекта
могу се држати два пса и три мачке , а њихов
подмладак најдуже до шест мјесеци старости.
Члан 15.
Украсне и егзотичне птице(птице пјевачице,
папагаји и сл.)могу се држати и на терасама,под
условима да се тиме не угрожавају сусједи и
пролазници и не загађује животна средина.
Члан 16.
Пас се може држати у ограђеном дворишту, под
условом да му је онемогућен излазак и угрожавање
пролазника и других лица.Ако двориште није
безбиједно ограђено,пас се мора држати у посебно
ограђеном простору(боксу),или везан на ланцу, тако
да не може угрозити пролазнике и друга лица.Пас
мора имати објекат(бокс,кућицу) који га штити од
временских непогода.
На улазу у кућу, односно двориште у којем се држе
пси-чувари, мора, на видном мјесту, стајати табла са
натписом"ЧУВАЈ СЕ ПСА".
Члан 17.
Уколико пас при извођењу из стана запрља или
загади степениште,стазу,пут,зелену површину или
други простор,ималац пса је дужан да загађену
површину очисти и опере,а по потреби и дезинфикује.
Члан 18.
Пси се могу изводити само на кратком поводнику
дужине до 1,5 m, са заштитном корпом на њушци, а
без заштитне корпе на одговарајућем поводнику,
могу се изводити пси малих и средњих раса–који по
својој природи нису агресивни,као и штенад–до
четири мјесеца старости.

Пси се могу пуштати да се слободно крећу само
на за то посебно одређеним површинама.
Забрањује се извођење, шетња и пуштање паса
на
дјечијим
игралиштима,у
двориштима
предшколских, школских и здравствених
установа, уређеним јавним парковима,пјешачким
зонама и спортским теренима.
Од забране из става 3.овог члана изузимају се
ловачки пси,који могу да се крећу слободно на
територији ловишта,за вријеме лова,и овчарски
пси за вријеме чувања стоке,уз обавезно
присуство власника.
Надлежни орган општине Шамац предложиће
дијелове паркова и јавних површина на којима се
могу пси пуштати да се слободно крећу,без
поводника и корпе.
Члан 19.
Имаоци паса старијих од четири мјесеца дужни
су,ради цијепљења,да пријаве псе сваке године,у
периоду октобар-децембар мјесец, ветеринарској
служби на свом подручју,која врши здравствену
заштиту стоке.
Ако неко накнадно набави пса,или му пас
наврши четири мјесеца живота након горе
наведеног периода, дужан је да у року од 15 дана
то пријави ветеринарској служби из претходног
става.
Члан 20.
Ако се пас затекне у кругу или дворишту
предузећа, или ако га радници хране и чувају
дуже од три дана, сматра се да пас припада том
предузећу.
Предузеће је дужно, у случају из става 1.овог
члана, да пријави пса ветеринарској служби,и да
га вакцинише,односно,да га пријави комуналној
полицији.
Члан 21.
Ималац пса дужан је да региструје пса, на
начин одређен посебним прописом,а код
надлежне ветеринарске службе из члана 19.ове
одлуке
Надлежна ветеринарска служба води картотеку,
са идентификационим подацима пријављених
паса,која садржи сљедеће податке: презиме,име и
адресу
власника,односно
имаоца,име,пол,
старост,тачан и читљив опис и категорију пса,
број регистрационе маркице,или број тетовира,
датум дехелминтације и цијепљења против
бјеснила.
Имаоцу пса издаће се потврда за пријављеног
пса, са подацима из става. 2.овог члана.
Надлежна ветеринарска служба дужна је да,
током мјесеца децембра сваке године, изврши,на
територији града, попис нерегистрованих и
нецијепљених паса у тој години,старијих од три
мјесеца.
Члан 22.
Пас се не смије уводити у објекте и на просторе
на којима је јасно истакнут знак забране, који је
кружног облика, са прецртаним ликом пса.

Страна 4-Понедјељак,7. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11
Одредбе претходног става не односе се на псеводиче слијепих особа.
Члан 23.
Општина уводи и прописује висину локалне таксеза држање паса на територији општине Шамац.
Локална такса се плаћа по животињи,за сваку
календарску годину.
Наплату локалне таксе за држање паса врши орган,
који одреди Скупштина Општине.
Наплате локалне таксе се ослобађају:
1. власници који удоме пса-луталицу, и
2. особе оштећеног вида које посједују псе-водиче.
Члан 24.
Имаоци паса расе: пит-бул теријер,добермани,
амерички
стафордски
теријери,доге,мастифи,
шарпланинци,бул теријери,и сви остали опасни пси
(пси који су по својој природи агресивни),дужни су
да своје љубимце изводе и шетају на кратком
поводнику дужине 1,5 m и са заштитном корпом.
Члан 25.
Ако пас или мачка озлиједе неко лице,ималац
животиње дужан је да о томе,одмах,обавијести орган
управе,надлежан
за
послове
ветеринарске
инспекције,и да се,по налогу тог органа,животиња
смјести
у
карантин,под
надзором
доктора
ветеринарске медицине.
Члан 26.
Имаоцу пса који се не придржава одредби ове
одлуке,комунална
полиција
и
ветеринарска
инспекција забраниће даље држање пса и мачке, и
наредиће да се пас или мачка смјесте у Централно
прихватилиште.
2. ПЕРНАТЕ ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
Члан 27.
Перната животиња може да се држи у помоћним
објектима или просторијама, као и у двориштима
индивидуалне стамбене изградње,у ограђеном
простору или у кавезу.
Перната животиња може да се држи и на
отвореном простору,у дворишту,под условом да је
овај ограђен,на такав начин да се спречава
неконтролисан излазак живине,и уређен тако да се
може хигијенски одржавати.
Објекат,просторија,или кавез за држање пернате
животиње мора бити удаљен најмање 5 метара од
стамбеног објекта изграђеног на истој парцели,а 8
метара од стамбеног објекта на сусједној парцели.
Ако двориште или помоћни објекат,или просторију
користи више власника или корисника, перната
животиња се може држати под условима прописаним
овом одлуком-само ако се с тим сагласе сви
власници,односно корисници дворишта,објекта или
просторије.
Члан 28.
Голубови се могу држати у објектима изграђеним
на парцелама индивидуалног становања, у посебним

просторијама на тавану, или у посебно
изграђеним одговарајућим објектима или
кавезима, у дворишту.
Члан 29.
Пасионари одгајивачи расних голубова могу
држати голубове само у породичним зградама,
двориштима и другим одговарајућим објектима,
под условом да тиме не загађују човјекову
околину.
За држање више од 10 голубова,мора се
изградити стални објекат у дворишту, или
посебна просторија на тавану,а за држање до 10
голубова може се изградити привремени
објекат,као што је кавез од дасака,жице или
другог сличног материјала.
Члан 30.
Подови сталних и привремених објеката за
држање голубова морају бити изграђени од
непропустљивог материјала који се може лако
чистити и дезинфиковати.
Стални и привремени објекти за држање
голубова морају се редовно чистити,и,по
најмање
два
пута
годишње,
потреби,а
дезинфиковати.
Члан 31.
Ако двориште,таван или помоћни објекат
користи више власника или корисника, голубови
се могу држати под условима прописаним овом
одлуком,само ако се са тим сагласе сви власници,
односно корисници дворишта,тавана или
помоћног објекта.
3. КУНИЋИ
Члан 32.
Кунићи се могу држати у помоћним објектима
и просторијама,као и у двориштима индивидуалне
стамбене изградње,у ограђеном простору или у
кавезу.
Помоћни
објекат,или просторија,ограђени
простор или кавез за држање кунића мора да
буду изграђени од тврдог материјала, који се
може лако чистити и дезинфиковати.
У помоћном објекту или просторији, ограђеном
простору, или у кавезу, могу се држати највише 2
кунића на једном квадратном метру.
Ако двориште, помоћни објекат,или просторију
користи више власника или корисника,кунићи се
могу држати под условима прописаним овом
одлуком,само ако се са тим сагласе сви власници,
односно корисници дворишта,помоћног објекта
или просторије.
4. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ
Члан 33.
На изграђеним парцелама индивидуалног
становања, могу се држати копитари и папкари у
посебно
изграђеним
објектима-стајама,које
морају бити освијетљене и са природном
вентилацијом.
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Објекти морају имати под од непропусног
материјала,и са нагибом према каналу за одвођење
нечистоће и воде у прихватни базен или ђубриште.
Отворени прихватни базен или ђубриште, мора
бити ограђен зидом минималне висине од 2,00 м,
изграђен тако да не дозвољава пропуштање и
отицање нечистоће,загађење околине, земљишта,
природних и изграђених извора водоснабдијевања, и
мора се редовно празнити,изузев објеката који су
саграђени прије ступања на снагу ове одлуке.
Члан 34.
Објекти у којима се држе животиње из члана
35.став 1.ове одлуке,морају бити удаљени-најмање
15 метара, а од стамбеног или пословног објекта на
сусједној парцели,уколико не постоји сагласност .
5. ПЧЕЛЕ
Члан 35.
Пчеле се могу држати на територији општине
Шамац осим у насељеном мјесту Шамац,изузев у
зимском периоду,када се могу налазити у зимовнику
под слиједећим условима:
1. на изграђеним парцелама са објектима
индивидуалног становања и породичним стамбеним
зградама,могу се,у дворишту,држати пчелињаци-до
10 кошница, под условом да су удаљени најмање 10
метара од стамбених објеката,објеката за држање
животиња и објеката за снабдијевање водом,а улаз у
кошнице не смије бити окренут према овим објектима.
2. пчелињаци преко 10 кошница могу се држати,
односно постављати,на отвореном простору тако да
су удаљени најмање 50 метара од стамбених
објеката, објеката за држање стоке, и јавних путева, а
улаз у кошнице не смије бити окренут према овим
објектима.
Ималац пчела је дужан да предузима све мјере за
редовно одржавање пчелињих друштава.
Ако двориште, у којем зимују пчеле, користи више
власника, односно корисника, пчеле се могу држати
под условима из става 2. овог члана само ако се са
тим сагласе сви власнилци, односно корисници
дворишта.
IV - НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће
комунална полиција,а здравствени надзор животињаветеринарска инспекција Општине Шамац.
Члан 37.
Новчаном казном у износу од 500 КМ до 7.000
КМ,казниће се за прекршај прано лице,а одговорно
лице у правном лицу – новчаном казном у износу од
200 КМ до 1.800 КМ,које поступа супротно
одредбама чланова 3.,4.,5.,6.и 7.ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се
предузетник – физичко лице – новчаном казном у

износу од 300 КМ до 1.000 КМ, а физичко лице –
новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000
КМ.

Члан 38.
Новчаном казном у износу од 500 КМ до 7.000
КМ,казниће се за прекршај правно лице,а
одговорно лице у правном лицу–новчаном
казном у износу од 200 КМ до 1.800 КМ, које не
обезбиједи услове прописане члановима 14., 15.,
16., 17., 18., 19., 20., 22., 25., 26., 28., 29., 30., 31.,
32., 33., 34., 35., 36., 37. и 38. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник – физичко лице – новчаном казном у
износу од 300 КМ до 1.000 КМ, а физичко лице –
новчаном казном у износу од 100 КМ до 1.000
КМ.
Члан 39.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број:07-022-158/10
28.мај 2010.године
Шамац

Предсједник Скупштине
Предраг Маринковић,с.р.
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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
и
118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута
општине
Шамац("Службени
гласник
општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом
92. став 1. Пословника Скупштине
општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац", бр.10/09 и 9/10) и тачком
12.алинеја трећа Програма рада Скупштине
општине Шамац за 2010. годину
("Службени гласник општине Шамац",
Ванредни број 1/09), Скупштина општине
Шамац,на Седамнаестој редовној сједници
одржаној 28.маја 2010.године донијела је
следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјештај о контроли јавне
потрошње у општини Шамац за 2009.
годину.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу,чини
саставни дио овог Закључка.
III
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Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику Општине Шамац“.
Број:07-022-160/10
Предсједник Скупштине
28.мај 2010.године Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИЗВЈЕШТАЈ
о контроли јавне потрошње у
општини Шамац за 2009.годину
На десетој редовној сједници Надзорног
одбора Скупштине општине Шамац(у даљем
тексту Надзорни одбор)одржаној 19.априла
2010.године,разматрано је стање јавне
потрошње СО Шамац за период 01.01.200931.12.2009.
У своме раду Надзорни одбор се руководио
усвојеним буџетом за поменути период,
тренутним показатељима о извршењу буџета
као и одлуком Начелника општине о
извршењу буџета за 2009.годину од 29.12.2008
број 07-022-297/08 према којој се првобитно
усвојена средства буџета од 7.522.000 КМ
распоређују на текуће трошкове у износу од
6.257.100 КМ,925.500 КМ на капиталне
трошкове и 339.400 КМ на отплату
примљених кредита и зајмова.
Узимајући у обзир тежину економске
ситуације у којој се налази свјетска економија
која је захватила и нашу земљу у току
2009.дошло је до смањења предвиђених
буџетских прихода који су за директну
последицу имали доношење два ребаланса
буџета с циљем усклађивања буџетске
потрошње са оствареним приходима.
Ради ублажавања економске кризе донешене
су одређене мјере које за крајњи резултат
треба да имају стварање одређених уштеда у
буџету општине Шамац и прилагођавање
новонасталој ситуацији.
Мјере које су предузете се односе прије
свега на одлуку начелника општине (01-02249/09 од 01.03.2009) о смањењу плата
функционерима у распону од 10-20%
и
спровођење мјера на смањењу свих осталих
видова јавне потрошње.

Пратећи остварење прихода, а паралелно
и извршење расхода у периоду јануармај,оцијењено је да је потребно извршити
Ребаланс буџета за 2009.годину на
5.995.000 КМ, што је за 20% мање од
усвојеног буџета а у апсолутном износу
износи 1.527.000 КМ.
Смањењем буџетских средстава за 20%
требало је ускладити и расходе, имајући у
виду нове чињенице и факторе који нису
били познати у моменту доношења буџета.
Општини Шамац је у септембру текуће
године одобрено задуживање по основу
емисије обвезница у износу од 4.580.000
КМ за потребе измирења пренесених
обавеза из претходног периода као и
реализација Одлуке Владе Републике
Српске о додјели новчаних средстава
општинама и градовима у којој је
прецизирано да ће Општини Шамац бити
дозначено 580.047 КМ.
Због свега наведеног је произашла
потреба за доношењем Ребаланса буџета 2.
Послије евидентирања наведеног,указала
се потреба за прерасподјелом средстава
између позиција у оквиру истих буџетских
организација.
Чланом 10.став 1.и 2.Одлуке о извршењу
буџета општине Шамац за 2009.годину
(„Службени гласник општине Шамац“,број
8/8)утврђено је да Начелник општине,
изузетно,може по приједлогу Одјељења за
финансије,средства распоређена буџетом
прераспоређивати у оквиру и између
потрошачких јединица.
У складу са одредбама поменутог члана
Одлуке о извршењу буџета општине
Шамац за 2009.годину,на основу захтјева
буџетских корисника и претходне оцјене
оправданости истих од стране Одјељења за
финансије,а
на
основу
приједлога
Начелника општине,Скупштина општине
Шамац је Дванаестој редовној сједници
донијела Одлуку број:07-022-280/09 од
29.12.2009.године којом је одобрена
прерасподјела
средстава
у
овиру
потрошачких јединица.
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Ради лакшег увида Табела 1. у задње три
колоне приказује планиране и остварене
податке као и однос извршене и планиране
потрошње буџета општине Шамац за 2009.
ЈАВНА ПОТРОШЊА ИЗ БУЏЕТА У 2009.ГОДИНИ

Ред Економ
број
код
2
1

ОПИС

БУЏЕТ
2009.

ИЗВРШЕНО
2009.

3
ЈАВНА ПОТРОШЊА (А+Б)

4
7.427.300

5
6.651.708

А.Текући трошкови (3-26)

6.015.670
1.914.897
682.620
357.985
10.180
33.400
280.200
238.720
94.485
30.850
600
201.533
31.290
499.760
846.000
634.500
104.000
3.000
51.650

5.763.240
1.885.567
669.818
340.263
8.520
31.584
203.417
229.557
82.141
30.609
480
193.210
28.400
470.556
806.398
596.815
85.765
2.912
51.220

1
3
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24

611100
611200
612100
612300
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614200
614300
614300
616200
616300

25

622200 поврат по рјешењима контролних органа

26
27
28
29
30
31
32
33

623900 Уговорене услуге-остале услуге

Бруто плате и накнаде
Накнаде трошк.запосл. и скупшт.одборника
Порези и доприн. на остала лична примања
Остали порези
Путни трошкови
Трошкови енергије
Трошкови комунал.и комуникационих услуга
Набавка материјала
Трошкови услуга превоза и горива
Закуп имовине и опреме
Трошкови текућег одржавања
Трошк.осиг.,банк.услуга и усл.плат.промета
Уговорене услуге
Помоћи појединцима
Помоћи непрофитним организацијама
Буџетска резерва
Трошкови за иностране камате
Камате на домаће кредите

ИНДЕКС
5/4

6
90
96
98
98
95
84
95
73
96
87
99
80
96
91
94
95
94
82
97
99

Расходи по основу посебних програма-

Б.Капитални трошкови
615000
821100
821200
821300
821600

Капиталне помоћи
Набавка земљишта
Набавка грађевинских објеката
Набавка опреме
Реконструкција и инвестиционо одржавање

4.473
41.535
1.411.630
75.000
102.500
378.500
218.130
637.500

888.468
67.209
102.444
282.970
206.909
228.936

63
90
100
75
95
36

Из табеле 1 је видљиво да је спровођење горе наведених мјера дало одговарајућег ефекта у
смислу да је укупна уштеда јавне потрошње 10% односно у апсолутном износу од 775.592
КМ.
Највећи ефекат уштеде је код капиталних трошкова у апсолутном износу од 523.162 КМ
односно у процентима 37%.
Код текуће потрошње уштеда је од 4%, што у апсолутном износу износи 252.430 КМ.
Анализирајући стање јавне потрошње Надзорни одбор је мишљења да је спровођење мјера
штедње дало одговарајуће ефекте те да се у наредном периоду настави с рестриктивном
јавном потрошњом која неће угрозити нормално функционисање и рад општинске
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административне службе,нити предузећа и установа који су корисници буџетских средстава
Буџета општине Шамац.
Предсједник Надзорног одбора
Јадранко Тодоровић,дипл.економиста,с.р.
111
На основу чл.30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са
чл.35.и 60.Статута општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07),
чланом 92.став 1.Пословника Скупштине
општине Шамац("Службени гласник општине
Шамац",бр.10/09) и тачком 12. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Шамац за
2010.годину("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни
број
1/09),Скупштина
општине Шамац,на Седамнаестој редовној
сједници одржаној 28.маја 2010.године
донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о провођењу
Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
са табеларним прегледом регистрованих радњи
и других облика предузетничке дјелатности.
II
Информација из тачке I., у прилогу,чини
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику општине Шамац”.
Број:07-022-165/10
Предсједник Скупштине
28.мај 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИНФОРМАЦИЈА
О ПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА О ЗАНАТСКОПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ СА
ТАБЕЛАРНИМ ПРЕГЛЕДОМ
РЕГИСТРОВАНИХ РАДЊИ И ДРУГИХ
ОБЛИКА ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
УВОД
Информација о провођењу закона о занатскопредузетничкој дјелатности на подручју општине
Шамац урађена је у складу са Програмом рада
Скупштине општине Шамац за 2010. годину.
Информација је припремљена на основу
података из евиденције Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности општине Шамац.
Законом
о
занатско-предузетничкој
дјелатности–пречишћени
текст(“Службени
гласник Републике Српске”,број 72/2007)
прописани су и уређени услови,оснивање,начин

обављања занатско-предузетничке дјелатности,
организовање предузетника и надзор.
Предузетничком дјелатношћу у смислу овог
закона,сматра се свака привредна дјелатност
утврђена Законом о класификацији дјелатности
коју физичко лице обавља производњом,
прометом и пружањем услуга на тржишту,ради
стицања добити и чије обављање није уређено
или забрањено посебним законом.
Предузетничком дјелатношћу сматрају се и
стари занати,умјетнички занати и послови
домаће радиности.
Предузетник у смислу овог закона је физичко
лице које обавља дјелатност у своје име и за свој
рачун ради стицања добити и има
исти
друштвено-економски положај и иста права и
обавезе као и други привредни субјекти..
Предузетник обавља дјелатност сопственим
средствима рада која одговарају техничкој
природи обављања те дјелатности.
Предузетник може основати једну или више
радњи и може у њима обављати једну или више
дјелатности ако испуњава услове за обављање
сваке од тих дјелатности. Ради заједничког
обављања предузетничке дјелатности више
физичких лица могу основати ортачку радњу,
или
регистровати
заједничко
обављање
дјелатности за које није услов пословни простор.
Предузетник може, под условима утврђеним
законом, користити средства рада и пословне
просторије по основу закупа и по другим
основама.
Дјелатност за чије обављање није потребан
пословни простор су дјелатности које се могу
обављати код наручиоца послова или од мјеста
до мјеста,а утврђене су Правилником о
одређивању дјелатности за чије обављање није
потребан пословни простор(“Службени гласник
Републике Српске”,број 49/02).

СТАЊЕ У ОБЛАСТИ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Посматрајући период од 01.01.2000 до
31.12.2008.године издата су укупно 921 нова
одобрење,а у истом периоду са радом су
престала 1174 предузетника.Што је знатно
повољнији однос одјављених у односу на
пријављене.Треба истаћи да је велико број
одјава у посматраном периоду био разлог
увођења Јединственог идентификационог броја
од стране Министарства финансија.
Треба истаћи да је процес увођења
фискалних
каса
условио
учесталије
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одјављивање,посебно ситнијих предузетничких
радњи, о чему свједочи податак да је за само
последња два мјесеца 2008. године одјављено
57 предузетника.У прва четири мјесеца 2009.
године одјављено је 35 предузетника, што

говори о успоравању негативног тренда у
области предузетништва.
Структуру предузетника по дјелатностима и
годинама на подручју општине Шамац
илуструје наредна табела:
БРОЈ
2009
АКТИВНИХ СТАЊЕ
11.5.2010. године
125
134
61
59

Редни
број

ВРСТА ДЈЕЛАТНОСТИ

1.
2.

Трговинске радње
Рад на пијаци

3.

Занатске производне и услужне радње

142

149

4.

Угоститељске радње

83

83

5.

Јавни превоз у друмском саобраћају

28

29

6.

Пољопривреда
У к у п н о:

11
450

11
465

Из приказане табеле је видљиво да се број предузетничких радњи у 2010. години повећао за 15 субјеката
у односу на 2009. годину. Повећање је забиљежено код трговинских радњи и то за 9 субјеката, код радњи
које обављају занатске производне и услужне дјелатности за 7 субјеката и код дјелатности у области
јавног превоза за 1 привредни субјект. Смањење је примјетно код дјелатности рад на пијаци за 2 субјекта
док се број субјеката који се бави угоститељском и пољопривредном дјелатношћу није мјењао у односу на
2009. годину.
Постепена промјена у структури дјелатности које обављају самостални предузетници је позитиван
показатељ кретања у области предузетништва, јер се у посматраном периоду у укупном броју
регистрованих лица у овом сектору смањује доминантно учешће самосталних трговаца, а повећава учешће
лица регистрованих за обављање разноврсних занатско-услужних дјелатности.
Занатлије регистроване су за обављање предузетничких дјелатности на терену, претежно код ситних
услужних заната и у грађевинарству и за оснивање занатски радњи, код производних и услужних заната.У
области услужних заната су фризери,одржавање моторних возила,ауто-праонице и сл.
У области угоститељства на подручју наше општине највише је угоститеља типа кафе бар, ресторана и
објеката за брзу припрему хране. Због могућности да имају дуже радно вријеме угоститељи су
заинтересовани и за објекте дискотеке.
На подручју наше општине још увијек није добра територијална распрострањеност предузетничких
радњи, посебно трговинских.
Због прописане обавезе власника предузетничке радње да запосли радника,у случају да је дјелатност
регистрована као допунско занимање,не постоји довољна заинтересованост предузетника за регистрацију
допунског рада.
Предузетници могу у оправданим случајевима привремено престати обављање регистроване дјелатности,
најдуже 12 мјесеци непрекидно.Привремене одјаве најчешће пријављују предузетници који обављају
производњу градјевинских елемената и грађевинари,због сезонског карактера посла.
Треба истаћи да на подручју општине Шамац има веома мало регистрованих предузетника који се баве
домаћом радиношћу и старим занатима,а што се негативно одражава на укупну туристичку понуду.
Умјетничким занатима сматрају се послови обликовања племенитих материјала,при чијој изради долази
до изражаја креативност и вјештина произвођача.Старим занатима сматрају се послови израде и дораде
предмета на начин и под условима којима се чува и одржава израз традиционалног народног стваралаштва.
Домаћом радиношћу сматрају се послови израде,дораде и оплемењивања предмета код којих
преовлађује ручни рад и који имају естетско обилежје изражено народном умјетношћу.
Собзиром да на нашем подручју постоје људски потенцијали за развој у овим специфичним
дјелатностима, уз обезбјеђивање одређених подстицаја, обезбиједили би се додатни приходи ангажованим
лицима и допринијело обогаћивању укупне и посебно туристичке понуде.

РЕГИСТРАЦИЈА И ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА
У складу са Законом о занатско предузетничкој дјелатности(“Службени гласник Републике Српске”,број
72/2007)поједностављена је процедура добијања одобрења за оснивање предузетничких радњи, јер је више
докумената за пословни простор(употребна дозвола и доказ о основу кориштења) не провјерава правни
основ кориштења пословног простора.
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Приликом издавања рјешења за обављање занатске и услужне дјелатности које изискују адевкатан
пословни простор опрему и уређаје испуњеност услова утврђује комисија од девет (9) чланова која је
именована рјешењем Начелника општине број 01-111-78/2009 од 31.8.2009. године(“Службени гласник
општине Шамац”,број 9/2009).На подесени захтјев странке Начелник Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности посебним рјешењем одређује састав комисије од три(3) члана,из реда именованих чланова
Комисије,водећи рачуна да Комисију сачињавају чланови који се стално не понављају.
На основу Закона о тргивини(“Службени гласник Републике Српске,број 6/2007),и Правилника о
минимално-техничким условима у погледу пословног простора, опреме и уредјаја и потребне стручне
спреме за обављање трговинске дјелатности,подносилац захтјева- трговац је обавезан да надлежном органу
поднесе доказ о испуњености услова(овјерену писмену изјаву) чији је изглед и садржај прописан и
објављен у „Службеном гласнику Републике Српске”, број 84/2007.
На основу Закона о угоститељству (“Службени гласник Републике Српске”, број 15/2010), и Правилника
о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката (“Службени гласник
Републике Српске”, број 13/2005), подносилац захтјева угоститељ је дужан да надлежном органу поднесе
доказ о испуњености услова (овјерену писмену изјаву) чији је изглед и садржај прописан и објављен у
(“Службеном гласнику Републике Српске”, број 36/2010) а чија је примјена отпочела даном ступања на
снагу опдносно 4.5.2010. године.
Надлежно општинско одјељење је, уз раније припремљене типске обрасце захтјева за регистровање
предузетника са упуством за прикупљање потребне документације припремило и типске обрасце изјава,
које се брзо и једноставно попуњавају.
Поменуте мјере утицале су на укупне трошкове и вријеме регистрације предузетника,тако да трошкови
пријаве занатске радње износе 122 КМ,а трошкови пријаве трговине и угоститељства износе 52 КМ.
Након поднсеног захтјева надлежни орган у року од 2-3 дана доноси рјешење за почетак рада. Са
упутством за даље поступање следећи корак странке у поступку је прибављање ЈИБ-а код Пореске управе.
Пореска управа је допринијела да се знатно брже добија и јединствени идентификациони број (ЈИБ), јер
исти се сада одређује у Подручној јединици Шамац, а његово издавање најчешће је исти дан.
Рјешење о регистрацији предузетника дуставља се субјектима како је то прописано чланом 19. Закона о
занатско.предузетничкој дјелатности(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 72/07).
По правоснажности рјешање о оснивању радње, односно обављање дјелатности и све промјене за које је
потребно рјешење у смислу одредаба Закона о предузетничкој дјелатности уписују се у Регистар који се
води од овог одјељења по службеној дужности.
Мала,средња предузећа и предузетништво се сматрају једном од водећих снага економског развоја,
стимулансом приватног власништва и предузетничких способности.
Имајући у виду ову чињеницу општина Шамац је у оквиру Стратегије локалног економског развоја
општине Шамац за период 2004-2010. године као један од најважнијих стратешких циљева ове стратегије
поставила јачање малих и средњих предузећа,посебно у области пољопривредне и прерађивачке
индустрије.
У последњих пар година,општина Шамац започела је са низом активности подстицаја развоја МСП и
предузетништва на подручју наше општине. Обнављањем постојећих као и склапањем нових привредних
сарадњи са сусједним општинама као и представницима владиних и невладиних организација из области
економије,што је довело до стварања повољније пословне климе на овом подручју како за домаће тако и за
стране инвеститоре.
Међутим,највећи допринос општине Шамац у развоју малих и средњих предузећа и предузетништва
представља формирање Развојно-предузетничке зоне и Индустријске пословне зоне.
Циљ сваке општине,а самим тим и општине Шамац требао би да буде побољшавање укупног привредног
амбијента,стварање динамичног пословног окружења неопходног за повећање производње, иновативности
и конкуретности,повећање запослености.Такав динамичан амбијент био би примамљив и интересантан
домаћим и страним инвеститорима, чиме би се аутоматски допринијело развоју МСП као и
предузетништва у цјелини на нашем подручју. Општина Шамац има изузетно добре предиспозиције за брз
и ефикасан развој посматрајући потенцијале и могућности које она пружа,а првенствено се мисли на веома
важан географски положај који заузима у овом дијелу Балкана(налази се на значајним раскрсницама
друмског,ријечног и жељезничког саобраћаја) и који би јој могао у наредном периоду једна од главних
предности у односу на остале.
Самим тим, основни задатак општине ће бити да у наредном перидоу с једне стране, у што већој мјери
искористи своје потенцијале,а с друге стране,да побољшавањем комерцијалног окружења (боља путна
мрежа,инфраструктура) односно низом економских олакшица(подстицаји,повољнија цијена градског
грађевинског земљишта и сл.)подстакне развој предузетништва,МСП и допринесе повећању запослености.
Иако је због свјетске економске кризе, увођења фискализације,немогућност наплате потраживања,
отежаног добијање кредитних средстава итд. дошло до великог броја трајних одјава и смањења пријава
новорегистрованих предузетника са 11.5.2010. године,број и структура предузетника је задовољавајућа.
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ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Милан Симић, дипл.инг.пољоп.
112
На основу чл. 30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("Службени
гласник
Републике
Српске",бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са
чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07),чланом
92.став 1.Пословника
Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",
бр.10/09) и тачком 12.алинеја друга Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010.годину
("Службени гласник општине Шамац",Ванредни
број 1/09), Скупштина општине Шамац,на
Седамнаестој редовној сједници одржаној 28. маја
2010. године донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о демографском
стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2008. и
2009.години.
II
Информација из тачке I., у прилогу,чини
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број:07-022-164/10
Предсједник Скупштине
28.мај 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИНФОРМАЦИЈА
О ДЕМОГРАФСКОМ СТАЊУ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ СА ПОДАЦИМА О БРОЈУ
УМРЛИХ, РОЂЕНИХ И ВЈЕНЧАНИХ У 2008. И
2009. ГОДИНИ

У оквиру Административне службе општине
Шамац,ради
ефикаснијег
и
рационалнијег
обављања одређених послова локалне самоуправе
и повјерених послова државне управе,образовано је
шест мјесних канцеларија, и то:
1. Мјесна кацнеларија Обудовац,са сједиштем у
Обудовцу,за подручје насељеног мјеста Обудовац,
2. Мјесна канцеларија Доња Слатина,са
сједиштем у Доњој Слатини,за насељена
мјеста:Доња Слатина, Брвник и Баткуша,
3. Мјесна канцеларија Горња Слатина,са
сједиштем у Горњој Слатини,за насељена

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник,с.р.
мјеста:Горња Слатина, Гајеви,Средња Слатина
и Корница,
4. Мјесна канцеларија Црквина, са сједиштем
у Црквини, за насељена мјеста Црквина,
Крушково Поље, Писари, Засавица и Шкарић,
5. Мјесна канцеларија Тишина, са сједиштем
у Тишини, за насељено мјесто Тишина,
Гребнице, Ново Село, Доњи Хасић, Горњи
Хасић и Лугови,
6. Мјесна канцеларија Шамац, са сједиштем у
Шамцу, за насељено мјесто Шамац.
У мјесним канцеларијама,за наведена
насељена мјеста, воде се матичне књиге које су
основне службене евиденције о личном стању
грађана.
О личном стању грађана воде се: матична
књига рођених, матична књига држављана,
матична књига вјенчаних и матична књига
умрлих.
У матичне књиге уписују се чињенице
рођења, држављанства, брака, смрти и друге
предвиђене чињенице и промјене у вези с
њима у складу са Закон о матичним књигама
(''Службени гласник РС'' број 111 од
16.децембра 2009.).
Чињенице о личним стањима грађана уписују
се у матичне књиге матичног подручја мјеста
рођења дјетета, мјеста гдје је смрт лица
наступила и мјеста у коме је закључен брак.
Осим наведеног у матичну књигу рођених
уписује се и чињеница рођења дјетета чији су
родитељи држављани БиХ и РС а дијете је
рођено у иностранству.У том случају
чињеница рођења се уписује у матичну књигу
у мјесто гдје родитељи дјетета или један од
њих имају пријављено пребивалиште.
Имајући у виду да се чињенице о личним
стањима грађана упсују према мјесту њихових
дешавања, као и чињеницу да на подручју
општине Шамац не постоји породилиште нити
болница, гдје се углавном обавњају порођаји и
најчешће лица умиру, може се закључити да
мјесне канцеларије не располажу потпуним
подацима о броју рођене дјеце, броју умрлих
лица и броју закључених бракова за матично
подручје општине Шамац за које воде
службену евиденцију.
Са подручја општине Шамац породиље
рађају углавном у породилиштима,и то: Добоју,
Брчком, Бијељини, Градачцу, Тузли и другим
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градовима РС и БиХ, те дјеца рођена у тим
мјестима бивају уписана у матичне књиге по
мјесту рођења у складу са Законом.Уписи у
матичне књиге рођених, за подручје општине
Шамац, односе се углавном на дјецу рођену у
иностранству,чији су родитељи држављани БиХ и
РС,а оба или један од њих имају пријављено
последње пребивалиште на подручју општине .

Демографско стање на подручју општине
Шамац,према евиденције која се води у
матичним књигама,о броу уписа рођених,
умрлих и вјенчаних,приказано је за 2008.
годину у табели број 1,а за 2009.у табели број 2.

Табела број: 1.
Мјесна канцеларија
МК- Шамац
МК-Црквина
МК-Тишина
МК-Г. Слатина
МК-Д. Слатина
МК- Обудовац
Укупно:

Уписи у МКР

Уписи у МКУ
36
7
14
8
4
4
73

Уписи у МКВ
54
28
29
32
21
38
202

51
14
11
12
11
16
115

Табела број:2.
Мјесна канцеларија
МК- Шамц
МК-Црквина
МК-Тишина
МК-Г. Слатина
МК-Д. Слатина
МК- Обудовац
Укупно:

Уписи у МКР

Уписи у МКУ
25
13
9
18
3
3
71

Уписи у МКВ
50
26
39
37
16
28
196

45
16
10
17
11
15
114

На основу поређења приказаних података, може се констатовати да је у 2009.години у односу на
предходну, укупно на нивоу општине, извршено мање уписа у матичну књигу рођених за 2,74% , у
књигу умрлих за 2,98% и у књигу вјенчања за 1%.
Укупан број извршених уписа у МКУ, на подручју општине Шамац, у 2008. години, у односу на
укупан број извршених уписа у МКР, већи је за 2,76 пута, и исти такав однос остао је у 2009. години.
Посматрано по мјесним канцеларијама код неких је однос између евденције умрлих и рођених знатно
неповољни. Неповољан однос указује на закључак да у насељеним мјестима која припадају тим
мјесним канцеларијама живи велики број старих особа или је смртност у тим мјестима у порасту.
Сви извршени уписи у матичне књиге рођених, приказани у табелама, истовремено су уписани и у
књиге држављана. Поред наведеног, по другом правном основу за стицање држављанства и упис у
књиге држављана у 2008.години (двојно држављанство, прирођење, пребивалиште на дан
06.04.1992.године, рођење, поријекло и др.) поднесено је двадесет (20) захтјева. По поднесеним
захтјевима, одобрено је стицање држављанства БиХ и Републике Српске и извршен упис четрнаест
(14) лица, за три (3) лица извршена је исправка података, а за три (3) лица упис није одобрен.
У 2009. години, од четрнаест поднесених захтјева, одобрено је стицање држављанства и извршен
упис тринаест (13) лица, а за једно (1) лице је извршена исправка података.
Одлуком о подстицају наталитета на подручју општине Шамац, („Службени гласник општине
Шамац“,број: 9/06),у циљу подстицаја наталитета, утврђено је право на једнократну новчану помоћ у
износу од 100,00-1.000,00 КМ, родитељима са подручја Општине, ако поднесу писмени захтјев
Административној служби општине Шамац у року од 30 дана од дана рођења дјетета.
По основу рођене дјеце у 2008. години на име подстицаја, поднесено је деведесет (90) захтјева за
једнократну новчану помоћ и исплаћени су из буџета следећи износи, и то за:
- прво рођено дијете 45 новчаних помоћи по 100,00КМ,
- друго рођено дијете 25 новчаних помоћи по 100,00КМ,
- треће рођено дијете 17 новчаних помоћи по 1.000,00 КМ,
- четврто рођено дијете 3 новчане помоћи по 500,00 КМ.
У 2009. години, по напред наведеном основу, поднесена су деведесет три (93) захтјева и исплаћени су
из буџета следећи износи, и то за:
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прво рођено дијете 29 новчаних помоћи по 100,00КМ,
друго рођено дијете 44 новчане помоћи по 100,00КМ,
треће рођено дијете 16 новчаних помоћи по 1.000,00 КМ,
четврто рођено дијете 4 новчане помоћи по 500,00 КМ.
Наведени број исплата за подстицај наталитета по поднесеним захтјевима у 2009.години већи је за
3,3% од броја исплата за подстицај у 2008. години, што се не може узети као стварни показатељ
раста наталитета, односно број поднесених захтјева не представља тачан број рођене дјеце у датој
години.
-

Поред напред наведених евиденција које се воде у Административној служби општине Шамац у
наставку су приказани показатељи из евиденције за новорођечад о примљеним обавезним вакцинама,
која се води у ЈЗУ Дом здравља Шамац. Према поменутој евиденцији, на подручју општине Шамац у
2005.години рођено је 118 дјеце, 2006. 112 дјеце, 2007. 124 дјеце, 2008. 113 дјеце и 2009. године 115
дјеце.
Број рођене дјеце на основу напред наведене евиденције у 2009. години у односу на 2008. годину,
повећао се за 1,77%, а у односу на 2005. годину мањи је за 2,45%, што указује да наталитет посматран
за дужи период показује тенденцију опадања.
Од укупног броја рођене дјеце у 2005.години, 63 је женског пола, 55 мушког пола (53,4:46,6 %), а у
2009.години, 58 је женског пола, 57 мушког пола ( 50,4 : 49,6 %), што показује да се полна структура
из 2005. године измијенила у корист учешћа мушке дјеце и да је однос у полној структури у 2009.
години скоро изједначен.
На основу напред наведеног, збрајањем броја извршених уписа у МКР, приказаних у табелама, са
бројем рођене дјеце по евиденцији Дома здравља Шамац, може се извести приближно тачан
показатељ наталитета у 2009.години од 186 уписаних и рођених на подручју општине Шамац, што је у
поређењу са предходном годином на истом нивоу. Упоређујући на претходни начин изведени
показатељ наталитета са бројем уисаних у матичну књигу умрих долази се до показатеља да је
наталитет у 2008.години мањи од морталитета за 8%, а у 2009. за 5,1%, што се не може сматрати
реалним стањем из већ поменутих разлога да се настанак смрти евидентира према мјесту дешавања, а
те евиденције овим поређењем нису обухваћене.
Треба напоменути, да поред подстицаја за наталитет по општинској Одлуци, Влада Републике
Српске од јула мјесеца 2005. године исплаћује једнократне новчане помоћи преко Фонда за дјечију
заштиту, за треће и четврто дијете заједно са беби-пакетом. Помоћ за треће дијете заједно са бебипакетом, износила је 500,00 КМ, а за четврто 400,00 КМ. Износ за подстицај се мијења из године у
годину, усклађује се са просјечним личним дохотком Републике, тако да је за 2009. годину износио за
треће дијете 600,00 КМ, а за четврто 800,00 КМ.
Узимајући у обзир све наведено, посебно одредбе Закона о матичним књигама према којима се
чињеница рођења дјетета уписује у МКР у мјесту рођења, а чињеница смрти уписује се у МКУ у
мјесту гдје је смрт наступила, намеће се закључак да наведене евиденције које се воде у мјесним
канцеларијама не дају реалну, односно стварну демографску слику о броју новорођене дјеце и о броју
умрлих лица, као ни реалне показатеље стопе наталитета и морталитета на подручју општине Шамац.
Да би се приказало стварно демографско стање на подручју општине Шамац, потребно је урадити
опсежнију анализу, прикупити податаке по годинама, за дужи временски период из свих породилишта
и болница, првенствено сусједних општина и шире са подручја Републике Српске, о рођеној дјеци и
умрлим лицима у ЈЗУ са подручја општине Шамац.
ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
НАЧЕЛНИК:
Гојко Маловић,с.р.
113
На основу чл.30.и 72.Закона о локалној
самоуправи("Службени
гласник
Републике
Српске",бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са
чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07),чланом
92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09) и

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
тачком 12. алинеја друга Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2010.годину
("Службени
гласник
општине
Шамац",Ванредни
број
1/09),Скупштина
општине Шамац,на Седамнаестој редовној
сједници одржаној 28. маја 2010.године
донијела је следећи

Страна 14-Понедјељак,7. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 11

Спорт је најмасовнија организација на
подручју наше општине која окупља младе а
представља сваки облик физичке активности
који организованим или неорганизованим

2.000,00

2.862,00

300,00

800,00

УПЛАТЕ ПО РАЧУНУ

УКУПНО
144.320,00
11.797,00

6.935,00
2.427,00

3.527,00

Ф.К. «Младост»
Д.Слатина
Ф.К.»Јединство»
Обудовац 2

ИНФОРМАЦИЈА
О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ШАМАЦ У ОБЛАСТИ
СПОРТА ЗА 2009.ГОДИНУ И
ФУНКЦИОНИСАЊУ СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

45.100,00

СПОРТСКЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
-

КОТИЗАЦИЈА

2.
3.

Број:07-022-163/10
Предсједник Скупштине
28.мај 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

-

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.

1.000,00

II
Информација из тачке I., у прилогу,чини саставни
дио овог Закључка.

ТРОШКОВИ
ТАКМИЧЕЊА

I
Прихвата се Информација о реализацији средстава
буџета општине Шамац у области спорта за 2009.
годину и функционисању спортских организација.

98.220,00

ЗАКЉУЧAК

ПРЕГЛЕД
РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ПО
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗА
СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД
01.01.2009. ДО 31.12.2009.ГОДИНЕ

СПОРТСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА

114
На основу чл. 30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",
бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и
60.Статута општине Шамац("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.
Пословника Скупштине општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.10/09) и тачком
12.алинеја друга Програма рада Скупштине општине
Шамац за 2010.годину ("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни број 1/09),Скупштина општине
Шамац,на Седамнаестој редовној сједници одржаној
28. маја 2010.године донијела је следећи

Ф.К. «Борац»
Шамац

Број:07-022-166/10
Предсједник Скупштине
28.мај 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

Ред. број

I
Прихвата се Информација о превозу ученика са
подручја општине Шамац у 2009.години.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни
дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.

ућешћем
доприноси
унапређењу
и
побољшању физичког и психичког развоја
дјеце,
омладине
и
одраслих
те
афирмацији хуманих вриједности живота и
остваривању што бољих резултата у
спортским такмичењима.
Водећи рачуна о важности спорта
посебна активност била је усмјерена ка
стварању услова за активно бављење спортом у
што више спортских грана.
Иако је спорт на подручју општине
Шамац и организационо и такмичарски
аматерски и као такав егзистира у спортским
колективима,ипак
су
за
организовање
такмичења и спортских манифестација
потребна новчана средства која су планирана у
буџету општине а која су распоређивана по
спортским организацијама и то:

1.

ЗАКЉУЧAК

9.

8.

7.

6.

5.

4.

Ф.К. «Хајдук»
Баткуша

Ф.К. «Звијхезда»
Крушково Поље

Ф.К. «Јединство»
Црквина

Ф:К: «Црвена звијезда»
Обудовац

Ф.К. «Босна»
Писари

Ф.К.
«Трешњевка»
Доња Црквина

Ф.К.»Братство»
Д.Дубица

5.536,00

3.082,00

2.705,00

2.734,00

2.570,00

4.045,00

2.840,00

2.000,00

1.300,00

300,00

300,00

300,00

1.000,00

300,00

400,00

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.936,00

4.382,00

3.005,00

3.034,00

2.870,00

5.045,00

3.140,00

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

Ш.К. «Шамац»
Шамац

Ш.К. «Обудовац»
Обудовац

Ф.К. «Слога»
Слатина

Ф.К. «Будућност»
Горња Слатина

Ф.К. «Сутјеста»
Брвник

Ф.К.»Младост
С.Тишина

Ф.К. «Муња»
Шкарић

Ф.К. «Звијезда»
Гајеви

6.020,00

7.000,00

2.814,00

4.427,60

2.618,00

2.915,00

3.090,00

3.151,00

-

-

300,00

1.000,00

300,00

300,00

300,00

300,00

-

1.000,00

400,00

500,00

400,00

-

400,00

400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

6.020,00

8.000,00

3.514,00

5.927,60

3.318,00

3.215,00

3.790,00

3.851,00
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10.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

Куглашки клуб
«Шамац» Шамац

Н.К. «Радник»
Хрватска Тишина

Карате Клиб
«Шамац» Шамац

КБС «Црквина»
Црквина

КК «Нова Форма»
Шамац

МОК
«Ц.Звијезда»
Обудовац

ЖОК «Ц.Звијезда»
Обудовац

3.850,00

2.250,00

1.000,00

4.900,00

4.700,00

7.950,00

11.650,00

-

-

-

-

400,00

900,00

-

500,00

-

-

-

2.000,00

-

3.500,00

-

-

-

-

-

-

-

4.350,00

2.250,00

1.000,00

4.900,00

7.100,00

8.850,00

15.150,00

УКУПНО:

Из
табеларног
прегледа
распоређених
средстава по спортским организацијама видљиво
је да тренутно на подручју општине Шамац
имамо двадесетшест (26) спортских организација
које организовано раде и такмиче се
у међуопштинској лиги (12 фудбалских клубова),
регионалној лиги (3 фудбалска клуба), другој
лиги Републике Српске(1 фудбалски клуб, женски
одбојкашки клуб, кошаркашки клуб), првој лиги
Републике Српске(мушки одбојкашки клуб,

31.

30.

29.

28.

27.

26.

МОК «Црвена
звијезда Обудовац

Ф.К.»Борац»
Шамац

Финале КУП-а РС
за ФСО Шамац

Дан општине
Шамац

Н.К.
«Засавица»
засавица

Тениски клуб «Обудовац»
Обудовац

201.429,60

Априлска награда

Априлска
награда

-

-

2.000,00

12.600,00

1.000,00

1.000,00

-

-

-

-

1.200,00

1.200,00

400,00

-

15.962,00
47.100,00
277.091,60

1000,00

1.000,00

-

-

-

-

1.200,00

1.200,00

400,00

2.000.00
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25.
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спонзорства, добровољни рад чланова, рекламе,
пројекте и др.
У протеклој години су уз отежану економску
ситуацију учињени помаци у уређењу спортских
терена(фуд. игралишта и пратећи објекти у Д.
Слатини, Г.Слатини, Баткуши, С.Слатини,
Писарима,спортска дворана средње школе), уз
могућност наставка радова у 2010. години.
Један од већих проблема у функционисању
већине спортских организација је недостатак
стручног тренерског кадра. У току 2009. године
нису учињени помаци у усавршавању постојећег
тренерског кадра и школовању нових кадрова,
на шта треба обратити посебну пажњу и
покушати кроз семинаре и предавања окупити
што више заинтересованих.
Осим распоређених средстава по спортским
организацијама и за суфинансирање спортских
манифестација у 2009. години остале су
неизмирене обавезе за извршене услуге превоза и
смјештаја и то:
Ред. број

шаховски клуб-Шамац, куглашки клуб),премијер
лиги БиХ (шаховски клуб-Обудовац),те клубове
борилачких вјештина који се такмиче на
првенствима Републике Српске и
БиХ и
новоформирани тениски клуб.
Суфинансирање рада спортских организација је
вршено
према
усвојеном
приједлогу
о
распоређивању средстава за 2009. годину који се
базирао на основне трошкове такмичења (трошкови
утакмица,путовања и котизација за такмичење) и
разликује се према рангу такмичења, врсти спорта,
постигнутим резултатима, те броју селекција које се
такмиче.
У 2009.години су суфинансиране све планиране и
организоване спортске манифестације и то
меморијални турнири у великом и малом фудбалу
(Шамац,
Брвник,
Гајеви,
Г.Слатина,С.
2,Баткуша,Шкарић,Д.
Слатина,Обудовац
Слатина,Обудовац,Засавица),турнири у одбојци
(К.Поље,Обудовац 2), куглању (Шамац),атлетици
(Шамац), уличној кошарци (Шамац),те финале КУПа РС за ФСО Шамац.
Масовност је на високом нивоу, те је настављена
пракса
формирања
нових
спортских
организација.Према броју спортских организација и
њиховом учешћу у такмичењима долазимо до броја
од преко 1.200 активних спортиста на подручју
општине Шамац.
Најмасовнији спорт је фудбал, а фудбалски
клубови су унутар Савеза организовани кроз
Фудбалски савез општине Шамац, гдје преко својих
представника
у
општинском,
подручном,
републичком, те БиХ Савезу могу утицати на
стварање што бољих услова за рад и такмичење
клубова.У оквиру Савеза су и одбојкашки,
кошаркашки, куглашки, тениски, шаховски клубови,
те клубови борилачких вјештина,што представља
прилично широк избор за активно бављење спортом.
Спортске организације су у цјелини задржале добар
ниво такмичарских резултата, а ФК „Младост“Д.Слатина је на добром путу да уђе у виши ранг
(Друга фудбалска лига РС), уз веома добре резултате
у КУП-у РС, као и ЖОК „Црвена Звијезда“Обудовац који треба да уђе у Прву лигу РС.
ФК „Звијезда“-К.Поље је ушао у регионалну
фудбалски лигу Добој.
Уз константно добре резултате Клуба борилачких
спортова „Црквина“, МОК „Ц. Звијезда“,те ШК
„Обудовац“ можемо бити задовољни постигнутим
спортским резултатима у поређењу са сличним
срединама.
Основни проблем у функционисању спортских
организација је недостатак средстава за улагање у
инфраструктуру,односно у стварање оптималних
услова за рад и такмичење, те школовање стручног
кадра.
Спортске организације највећим дијелом се ослањају
на средства из Буџета Општине, која су довољна за
основне трошкове такмичења,а за остала улагања се
траже други извори прихода кроз дотације,

Односи се на спортску
организацију или спортску

1

Превоз ФК „Борац“-Шамац
Трошкови смјештаја екипа
за међународни турнир у
одбојци
Превоз ЖОК „Ц.Звијезда“Обудовац
Превоз КК „Н.Форма“Шамац
УКУПНО

2
3
4

манифестацију

Износ у
КМ
217,50
1.730,00
3.624,00
1.721,40
7.292,90

У 2009. години за рад Савеза из Буџета
Општине је издвојено 18.385,50 КМ како
слиједи:
- бруто плате .......................

12.659,05 КМ

- бруто топли оброк .............

2.957,53 КМ

- телефонске услуге .............

1.087,00 КМ

- канцеларијски материјал ......

159,84 КМ

- трошкови штампања ............

326,00 КМ

- трошкови за дјеч.пакетиће ....

10,00 КМ

- трошкови сједница ...............

108,00 КМ

- трошкови платног промета ....

819,58 КМ

- књиговодствене услуге ..........

258,50 КМ

УКУПНО: 18.385,50 КМ
ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник
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ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Милан Симић дипл.инж.пољ.
115
На основу чл. 30.и 72.став 2.Закона о локалној
самоуправи("Службени
гласник
Републике
Српске", бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са
чл.35.и 60.Статута општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац", бр.4/05 и 9/07), чланом
92.став 1. Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени
гласник
општине
Шамац",бр.10/09) и тачком 12. алинеја друга
Програма рада Скупштине општине Шамац за
2010.годину
("Службени гласник општине
Шамац",Ванредни број 1/09), Скупштина општине
Шамац,на Седамнаестој редовној сједници
одржаној 28.маја 2010. године донијела је следећи

ЗАКЉУЧAК
I
Прихвата се Информација о стању
расвјете на подручју општине Шамац.
II
Информација из тачке I.,
саставни дио овог Закључка.

у

Општина обезбјеђује–организовано обављање
комуналних дјелатности, па самим тим и јавне
расвјете као њеног дјела,а у складу са поменутим
Законом као и Одлуком о комуналним
дјелатностима ('' Службени гласник Општине
Шамац'', број 8/07).
2.1. ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У ГРАДУ
ШАМЦУ
2.1.1.

УЛИЦА ЊЕГОШЕВА

У октобру мјесецу 2009.године рађена је
реконструкција постојеће јавне расвјете.Сви
стубови су шмирглани и фарбани,сва старе
свијетиљке типа ВТФ 400 W замијењене новим
свијетиљкама типа ВТН 250 W и на тај начин се
штеди мјесечно 940 кwх ,а сијелицама појачаног
флукса добило се двоструко више луxа у
освијетљењу.За горе наведене радове утрошено је
11.814,66 КМ.
У току 2009 године од Развојно предузетничке
зоне до моста на улазу у Тишину постављене три
свијетиљке које су репариране од свијетиљки које
су уклоњене у улици Краља Александра
Карађорђевића.

јавне

прилогу,чини

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број:07-022-162/10
Предсједник Скупштине
28.мај 2010.год. Предраг Маринковић,с.р.
Шамац

ИНФОРМАЦИЈА
о стању јавне расвјете
1. У В О Д
Годишњим Програмом рада Скупштине Општине
Шамац за 2010. годину,у другом кварталу, предвиђено
је разматрање Информације о стању јавне- расвјете.
На основу наведеног Програма,а у сарадњи са Д.О.О
''ЕНЕРГОСИСТЕМ'' Брчко,Одјељење за просторно
уређење и стамбено комуналне послове Општине
Шамац сачинило је ову Информацију.
2. СТАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Према Закону о комуналним дјелатностима(''
Службени гласник Републике Српске '', број 11/95 и
51/02) јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају
саобраћајне и друге јавне површине у насељу, је
дјелатност заједничке комуналне потрошње.

2.1.2

УЛИЦА КРАЉА АЛЕКСАНДРА I
КАРАЂОРЂЕВИЋА

а) од раскрснице са улицом Цара Лазара до
хотела
У октобру мјесецу 2009.године урађена је замјена
свих свијетиљки и извршена уградња свијетиљки
СИТЕКО-ОНИX 2 150 W ВТН појачаног флукса
чиме се добило дупло више луxа у освијетљењу,а
уштеда у енергији је мјесечно 750 кwх.
За горе наведене радове утрошено је 8.301,15
КМ.
б) од хотела до моста на ријеци Босни јавна
расвјета је у функцији.
У току 2009 године вршена је замјена сијелица,
пригушница,осигурача и сл.
2.1.3 УЛИЦА

ЂЕНЕРАЛА
ДРАЖЕ
МИХАЈЛОВИЋА

а) од раскрснице са улицом Кнеза Милоша до
раскрснице са улицом Светосавском
Расвјета је у функцији.
б) од раскрснице са улицом Јована Цвијића до
раскрснице са улицом Цара Душана
Расвјета је у функцији.
в) од раскрснице са улицом Цара Душана до
насипа
Јавна расвјета је санирана тако да је једним
дијелом у функцији.
2.1.4
УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
а) од раскрснице са улицом Цара Лазара до
раскрснице са улицом Цара Душана
Расвјета је у већим дијелом у функцији.
Поједини дијелови расвјете у овом дијелу улице
напајају се електричном енергијом са више
трансформаторских станица
због
оштећења
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дионица подземног напојног вода и канделабера.Вршена
је замјена сијелица и пригушница,као и чишћење
протектора.
Недостају три канделабера и седам свјетиљки.У току
2009 године вршене су повремене поправке несиправне
опреме.
б) од раскрснице са улицом Цара Душана до насипа
Јавна расвјета је санирана тако да је једним дијелом у
функцији.
2.1.5
УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији и у току прошле године није било нових
улагања .
2.1.6
УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА
а) од раскрснице са улицом Кнеза Милоша до
раскрснице са улицом Цара Душана.
Расвјета је у функцији.У току 2009. године вршене су
повремене поправке и замјена неисправне опреме.
б) од раскрснице са улицом Цара Душана до насипа
Због неисправности дијела напојних водова и
свјетиљки овај дио расвјете није у функцији.
2.1.7
УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
а) од раскрснице са улицом Цара Лазара до
раскрснице са улицом Цара Душана jавна расвјета је у
финкцији.
в) од раскрснице са улицом Цара Душана до насипа
због неисправности дијела напојних водова и свјетиљки
овај дио расвјете није у функцији.
2.1.8. УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА
Јавна расвјета је у функцији.У току 2009. године
вршене су повремене поправке и замјена неисправне
опреме(замјена сијелица, упаљача, пригушница и
осигурача,као и чишћење протектора).
У новембру мјесецу 2009 године урађено је
освијетљење дворишта испред стамбене зграде С-62 са
10 свијетиљки и за наведене радове је утрошено
2.316,60 КМ.
2.1.9. УЛИЦА ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
Јавна расвјета од улице Ђенерала Драже Михајловића
до улице
Доситеја Обрадовижа је у постојећим капацитетима и у
функцији је.
Од улице Ђенерала Драже Михајловића до улице
Краља Александра Карађорђевића у мјесецу новемру
2009 године урађена је нова расвјета са 4 стуба и 4
свијетиљке и за наведене радове утрошено је 4.839,35
КМ.
2.1.10.
УЛИЦА СВЕТОСАВСКА
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији. У току 2009 године вршене су н повремене
замјене и поправке неисправне опреме (замјена
неисправних поклопаца,сијелица и осигурача).
2.1.11. УЛИЦА ГАВРИЛА ПРИНЦИПА
Због неисправности дијела напојних водова и
свјетиљки овај дио расвјете у већем дијелу није у
функцији (раде двије свјетиљке).
2.1.12 УЛИЦА КНЕЗА МИЛОША
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији. У току 2009 године вршене су н повремене

замјене и поправке неисправне опреме (замјена
неисправних поклопаца,сијелица и осигурача).
У школском дворишту у функцији су све
свјетиљке.
2.1.13. УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији. У току 2009 године вршене су н
повремене замјене и поправке неисправне
опреме(замјена неисправних поклопаца,сијелица и
осигурача).
2.1.14. НАСЕЉЕ БРАЋЕ ЈУГОВИЋА
Расвјета у постојећим капацитетима
је у
функцији.У току 2009. године вршене су повремене
поправке и замјена неисправне опреме.У више
наврата
вршена
је
замјена
сијелица,
осигурача,прикључних кутија, пригушница и
чишћење протектора.
У новембру мјесецу 2009 године освјетљено је
дјечије игралиште са двије свијетиљке које су
репариране о свијетиљки које су уклоњене у улици
Краља Александра Карађорђевића и за чије радове
је утрошено 560,00 КМ.
2.1.15. НАСЕЉЕ НЕМАЊИЋА
Јавна расвјета има само у улици Немањића I. У
више наврата
вршена је замјена сијелица,
осигурача, прикључних кутија,пригушница и
чишћење протектора.
2.1.16. УЛИЦА ОБИЛИЋЕВ ВЈЕНАЦ
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији.
У мјесецу октобру 2009 године од хотела до
вртића урађена је нова расвјета за освјетљење улице
и паркинга са 12 свијетиљки и за наведене радове
утрошено је 3.227,09 КМ.
2.1.17. УЛИЦА СОЛУНСКА
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији и у току прошле године није било нових
улагања .
2.1.18. УЛИЦА ПРОТЕ МАТЕЈЕ
НЕНАДОВИЋА
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији и у току прошле године није било нових
улагања .
2.1.19. УЛИЦА ПТПО
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији и у току прошле године није било нових
улагања .
2.1.20. УЛИЦА ФИЛИПА ВИШЊИЋА
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији и у току прошле године није било нових
улагања .
2.1.21 ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији и у току прошле године није било нових
улагања .
2.1.22. УЛИЦА ЈАСЕНИК I
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Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији и у току прошле године није било нових
улагања .
2.1.23 УЛИЦА МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ
У новембру мјесецу 2009 године урађена је нова
расвјета са 4 свијетиљке и стубовима на висини од 8
метара и за наведене радове утрошено је 8.586,63 КМ.
Из горе наведеног видљиво је да је у току 2009.
године урађена јавна расвјета у улици Краља
Александра I Карађорђевића(од хотела до раскрснице
са улицом Цара Лазара), Његошева, Јована Цвијића(од
улице Ђенерала Драже Михајловића до улице Краља
Александра I Карађорђевића),Обилићев вијенац(од
хотела
до
вртића),Мајке
Јевросиме,Цара
Душана(двориште испред стамбене зграде С-62),насеље
Браће Југовића(дјечије игралиште).
За изградњу расвјете у улицама Краља Александра
Карађорђевића,Његошева,Мајке Јевросиме, Јована
Цвијића,Обилићев вијенац,Цара Душана и насеље
Браће Југовића утрошено је 39.645,48 КМ.За
одржавање и поправку постојеће јавне расвјете у
насељеном мјесту Шамац утрошено је 2.044,57 КМ.
Насеља '' Дуга'' и''Косово Поље'' немају урађену јавну
расвјету, насеље Јасеник има само у дијелу улице
Јасеник I и насеље Немањића има изграђену јавну
расвјету у улици Немањића I.
2.2.

ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У ОСТАЛИМ
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

2.2.1. МЗ ГОРЊА ЦРКВИНA
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији и није вршено улагање у изградњу нове
расвјете.Вршене су повремене поправке и замјена
неисправне опреме.
Постојећа расвјета напаја се ТС 10/0.4 кV Горња
Црквина 6 и 1 (уз магистрални пут) и са ТС 10/0.4 кV
Горња Црквина 4 (уз магистрални пут и унутрашњост
села).
2.2.2. МЗ ПИСАРИ
У новембру мјесецу 2009 године уграђено је 37
свијетиљки са три нова мјеста мјерења и регулације
рада јавне расвјете и за наведене раове утрошено је
15.915,50 КМ.
2.2.3 МЗ ШКАРИЋ
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији. У току 2009 године вршене су повремене
замјене и поправке неисправне опреме(замјена
неисправних сијалица,упаљача и пригушница).
2.2.4
МЗ ГРЕБНИЦЕ
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији.У току 2009. године вршена је замјена
неисправних поклопаца,сијалица и упаљача.
2.2.5
МЗ БРВНИК
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији. У току 2009 године вршене су н повремене
замјене и поправке неисправне опреме(замјена
неисправних поклопаца,сијалица и осигурача).
2.2.6

МЗ БАТКУША

Јавна расвјета у постојећим капацитетима у
центру села је у функцији. У току 2009 године
вршене су н повремене замјене и поправке
неисправне опреме.
2.2.7. МЗ ОБУДОВАЦ
Јавна расвјета у постојећим капацитетима је у
функцији.Јавна расвјета се напаја са БТС 10/0.4 кV
Обудовац центар (расвјета уз магистрални пут) и са
ЖТС 10/0.4 кV Обудовац 1 (расвјета споменика).
У току прошле године није вршено улагање у
нову расвјету .Вршене су повремене поправке и
замјена неисправне.
2.2.8 МЗ ОБУДОВАЦ 2
Расвјета у постојећим капацитетима је
у
функцији.У току 2009.године није вршено улагање
у нову расвјету.
Вршена је само замјена
сијалица,пригушница и осигурача.
2.2.9. МЗ ГОРЊА СЛАТИНА
Расвјета у постојећим капацитетима је
у
функцији.У току 2009.године није вршено улагање
у нову расвјету.
Вршена је само замјена
сијалица,пригушница и осигурача.
2.2.10. МЗ ДОЊА СЛАТИНА
Расвјета у постојећим капацитетима је
у
функцији.У току 2009.године није вршено улагање
у нову расвјету.
Вршена је само замјена
сијалица,пригушница и осигурача.
2.2.11
МЗ С. ТИШИНА
Јавна расвјета је у функцији. У новембру мјесецу
2009 године урађена
је нова расвјета са 20
свијетиљки и 2 рефлектора код споменика и за
наведене радове утрошено је 8.306,77 КМ
2.2.12 МЗ Х.ТИШИНА
Расвјета у постојећим капацитетима је
у
функцији.У току 2009.године није вршено улагање
у нову расвјету.
Вршена је само замјена
сијалица,пригушница и осигурача.
2.2.13 МЗ КРУШКОВО ПОЉЕ
Расвјета у постојећим капацитетима је
у
функцији.У току 2009.године није вршено улагање
у нову расвјету.
Вршена је само замјена
сијалица,пригушница и осигурача.
2.2.14. МЗ НОВО СЕЛО
Расвјета у постојећим капацитетима је
у
функцији.У току 2009.године није вршено улагање
у нову расвјету.Вршена је само замјена
сијалица,пригушница и осигурача.
2.2.15. МЗ ДОЊА ЦРКВИНА
Расвјета у постојећим капацитетима је
у
функцији.У току 2009.године није вршено улагање
у нову расвјету.
Вршена је само замјена
сијалица,пригушница и осигурача.
2.2.16. МЗ ГАЈЕВИ
Расвјета у постојећим капацитетима је
у
функцији.У току2009.године није вршено улагање

ИЗНОС

11.814,66
КМ
8.301,15 КМ
2.316.60
КМ
4.839,35
КМ
3.227,09
КМ
15.915,50
КМ
8.306,77
КМ

2.044,57 КМ

8.586,63
КМ

560,00
КМ

Улица Краља
Александра I
Карађорђевића
Улица
Цара
Душана
Улица
Обилићев
вијенац
Улица
Мајке
Јевросиме
Одржавање и поправка
постојеће јавне расвјете у
насељеном мјесту Шамац

6.

МЗ
Писари

МЈЕСТО

Редни
број

Изградња и одржавање јавне расвјете на
подручју општине Шамац
у 2009 години

МЗ
С.Тишина

За одржавање и поправку постојеће јавне расвјете у
горе наведеним Мјесним заједницама утрошено је
2044,57 КМ.
3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

7.

2.2.23 МЗ ТУРСИНОВАЦ
У децембру мјесецу 2009 године урађена расвјета са
20 свијетиљки и за наведене радове је утрошено
10.985,00 КМ
Из горе наведеног видљиво је да је у току 2009. године
урађена јавна расвјета у МЗ Писари,МЗ С.Тишина и МЗ
Турсиновац..
За изградњу расвјете у МЗ Писари,МЗ С.Тишина и
МЗ Турсиновац утрошено је 35.207,27 КМ.

8.

2.2.22 МЗ ЛУГОВИ
Расвјета у постојећим капацитетима је у функцији.У
току 2009.године није вршено улагање у нову расвјету.
Вршена је само замјена сијалица,пригушница и
осигурача.

9.

2.2.21 МЗ СРЕДЊА СЛАТИНА
Расвјета у постојећим капацитетима је у функцији.У
току 2009.године није вршено
улагање у нову
расвјету.Вршена је само замјена сијалица,пригушница
и осигурача.

10.

2.2.20 МЗ ГОРЊИ ХАСИЋ
Расвјета у постојећим капацитетима је у функцији.У
току 2009.године није вршено улагање у нову расвјету.
Вршена је само замјена сијелица,пригушница и
осигурача.

5.

4.

2.2.19 МЗ ДОЊИ ХАСИЋ
Расвјета у постојећим капацитетима је у функцији.У
току 2009.године није вршено улагање у нову расвјету.
Вршена је само замјена сијалица,пригушница и
осигурача.

3.

2.2.18. МЗ ЗАСАВИЦА
Расвјета у постојећим капацитетима је у функцији.У
току 2009.године није вршено
улагање у нову
расвјету.Вршена је само замјена сијалица,пригушница
и осигурача.

2.

2.2.17. МЗ КОРНИЦА
Расвјета у постојећим капацитетима је у функцији.У
току 2009.године није вршено
улагање у нову
расвјету.Вршена је само замјена сијалица,пригушница
и осигурача.

Улица
Јована
Цвијића

замјена

Насеље
Браће
Југовића

само

1.

у нову расвјету. Вршена је
сијалица,пригушница и осигурача.

Улица
Његошева
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МЗ
Турсинов
ац

10.985,00
КМ

Одржавање и поправка
постојеће јавне расвјете у МЗ
на подручју општине Шамац

2.044,77 КМ

12.

11.
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-Изградња јавне расвјете у Горњој Црквини,
-Изградња јавне расвјете у Крушковом Пољу
6. ЗАКЉУЧЦИ
У току 2009. године уложена су значајна средства
у санацију постојећих и изградњу нових објеката
јавне расвјете.
Потребна су даља улагања у јавну расвјету и у
2010. години,а све у циљу повећања безбједности
саобраћаја и сигурности грађана и имовине.
Неопходно је и у Буџету за 2011. годину
предвидјети средства за даљну израдњу и санацију
објеката јавне расвјете.
Шамац,мај 2010. године

ПРЕДЛАГАЧ:
НАЧЕЛНИК

ОПШТИНЕ
78.942,09
КМ

УКУПНО

Саво

4. У току 2009 године радове на санацији постојеће и
и изградњи нове јавне расвјете на подручју општине
Шамац
изводило
је
предузеће
Д.О.О''ЕНЕРГОСИСТЕМ''Брчко.

Минић,дип.правник,с.р.

Обрађивач:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНО- КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
НАЧЕЛНИК
Ђуро Ћосић,дипл.инг.маш.

5. ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА САНАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
Буџетом општине Шамац и Програмом уређења
грађевинског земљишта за урбано подручје општине
Шамац предвиђена је санација и изградња нове јавне
расвјете у слиједећим мјесним заједницама и улицама:
-Улица Гаврила Принципа,
-Улица Николе Тесле
-Продужетак улице Доситеја Обрадовића од улице
Цара Душана до насипа,
-Продужетак улице Николе Пашића од улице Цара
Душана до насипа
-Изградња јавне расвјете у насељима Дуга, Јасеник,
Немањића,
-Изградња јавне расвјете у насељу Браће Југовића,
-Изградња јавне расвјете у новом насељу у Новом Селу,

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
109. Одлука о заштити и држању животиња на територији општине Шамац
110. Закључак о усвајању Извјештаја о контроли јавне потрошње у општини Шамац за 2009. годину
111. Закључак о прихватању Информације о провођењу Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
са табеларним прегледом регистрованих радњи и других облика предузетничке дјелатности
112. Закључак о прихватању Информације о демографском стању на подручју општине Шамац са
подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2008. и 2009.години
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113. Закључак о прихватању Информације о превозу ученика са подручја општине Шамац у
2009.години
114. Закључак о прихватању Информације о реализацији средстава буџета општине Шамац у области
спорта за 2009. годину и функционисању спортских организација
115. Закључак о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац
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Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац,Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац.Главни и одговорни уредник:
Секретар Скупштине општине Шамац Митар Митровић дипл.правник.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.

