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На основу одредаба Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске„,
број:40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске„, број:
101/04, 42/05 и 118/05 ), те члана 35. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац„
број:4/05, 9/07 и 15/12), Скупштина Општине Шамац на осмој редовној сједници одржаној 24. јуна
2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
о плану дијела парцелације на просторној цјелини “Поље-поље-исток“
Члан 1.
Усваја се План дијела парцелације на просторној цјелини „Поље-поље-исток“ на земљишту
означеном као к.ч. број 1068/1, к.ч. број 1058/1 и к.ч. број 1056/3 уписаним у ПЛ број 245 КО Шамац,
тако да се од наведених парцела формира 20 парцела намијењених за изградњу стамбених и стамбенопословних објеката спратности П+1 и П+Пк , све према плану парцелације израђене од стране
Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Административне службе Општине
Шамац у размјери Р 1 :1000.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је План дијела парцелације израђене од стране Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове Административне службе Општине Шамац у априлу текуће
године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац „.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Број: 07-022-125/13
Шамац, 24.06.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет, медицине
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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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници одржаној 24.06.2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Седме редовне сједнице Скупштине општине Шамац
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I
Усваја се Извод из записника са Седме редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
31.05.2013. године, без примједби.
II
Извод 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: 07-022-117/2013
Шамац, 24.06.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед

146
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 чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници, одржаној 24.06. 2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице Скупштине
општине, коју је Начелник Општине усмено поднио на осмој редовној сједници Скупштине Општине
Шамац одржаној 24.06.2013. године.
II
Скупштина општине, у вези са судским спором који се води по тужби Општине Шамац против Н.Б.С.
ГРОУП Модрича, мишљења је да исти треба наставити у редовном судском поступку, а у случају
постојања услова за судску нагодбу, тражи од Начелника општине да се прије закључивања судске
нагодбе, приједлог достави Скупштини општине како би о истом могла заузети став.
III
Скупштина општине тражи од Начелника општине да на наредној сједници писмено информише
Скупштину о досадашњем току судског спора са Н.Б.С. ГРОУП Модрича.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-118/2013
Датум,24.06.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35. и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници одржаној 24.06. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању безбиједности из области криминалитета и јавног реда и
мира за 2012. годину са упоредним показатељима за 2011. годину на подручју општине Шамац
I
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Прихвата се Информација о стању безбиједности из области криминалитета и јавног реда и мира за
2012. годину са упоредним показатељима за 2011. годину на подручју општине Шамац.
II
Скупштина општине Шамац мишљења је да у овој Информацији недостају подаци о томе шта су по
прекршајним пријавама поднесеним од стране Полицијске станице Шамац урадили тужилаштво и
судови, те да би Информација о стању криминалитета и стању јавног реда и мира, која буде разматрана
у неком наредном периоду, требала да садржи и ове податке.
III
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-119/2013
Датум, 24.06.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35. и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници одржаној 24.06. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац за
период од 01.01. до 31.12. 2012. године са упоредним показатељима
за исти период 2011. године
I
Прихвата се Информација о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Шамац за период од
01.01. до 31.12. 2012. године са упоредним показатељима за исти период 2011.године
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: 07-022-120/2013
Датум, 24.06.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35. и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници одржаној 24.06. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2012. години
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I
Прихвата се Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју
умрлих, рођених и вјенчаних у 2012. 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: 07-022-121/2013
Датум, 24.06.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35. и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници одржаној 24.06. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о превентивној здравственој заштити становништва у 2012. години
I
Прихвата се Информација о превентивној здравственој заштити становништва у 2012. 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: 07-022-122/2013
Датум, 24.06.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35. и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници одржаној 24.06. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о провођењу стечајног поступка над ОЈДП „Топлана“ – у стечају
Шамац
I
Прихвата се Информација о провођењу стечајног поступка над ОЈДП „Топлана“ – у стечају Шамац.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III

Страна 5 - Четвртак, 27. јун 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 7
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-123/2013
Датум, 24.06.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35. и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници одржаној 24.06. 2013.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о неприхватању Иницијативе за измјену Одлуке о одређивању имена улицама и трговима и о
обиљежавању зграда бројевима
I
Не прихвата се Иницијатива за измјену Одлуке о одређивању имена улицама и трговима и о
обиљежавању зграда бројевима, поднесена од стране Клуба одборника ХСС-НХИ и СДА.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-124/2013
Датум, 24.06.2013. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05,
9/07 и 15/12) Скупштина општине Шамац, на осмој редовној сједници одржаној дана 24.06.2013.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за избор кандидата за
чланове Пописне комисије на подручју Општине Шамац
I
Усваја се Извјештај Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за избор кандидата за чланове
Пописне комисије на подручју Општине Шамац.
II
Извјештај из тачке I у прилогу чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-87 /2013
Датум, 24.06.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед.
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На основу члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и
15/12), а у складу са чланом 26. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у босни и
Херцеговини 2013. године (''Службени гласник БиХ'',. Број 10/12 и 18/13) и члана 7. став 1. Закона о
организацији и спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова 2013. године у Републици
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Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/12 и 39/13), Скупштина општине Шамац, на
осмој редовној сједници одржаној дана 24.06.2013. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о формирању Пописне комисије општине Шамац
за попис становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године
I
Овим Рјешењем формира се Пописна комисија општине Шамац за Попис становништва, домаћинстава
и станова у Босни и Херцеговини 2013. године (у даљем тексту: Пописна комисија).
У састав Пописне комисије именују се:
1. Светлана Павловић, предсједник
2. Душанка Илић, запослена у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне
послове Подручна јединица Шамац – члан
3. Ружица Езгета, члан
4. Хасан Јашаревић, члан
II
Пописна комисија обавља сљедеће послове:
- руководи припремама, организовањем и спровођењем пописа на територији општине,
- врши избор и именовање инструктора и пописивача за подручје општине,
- обавјештава становништво о значају Пописа, начину и времену његовог спровођења, о правима и
дружностима грађана и начину извршавања обавеза у Попису,
- брине о правилној примјени методолошких и организационих упутстава,
- преузима штампани пописни материјал и дијели га инструкторима, који га даље дистрибуирају
пописивачима,
- осигуравају просторије и услове за спровођење обуке општинских инструктора и пописивача,
- проводи надзор над радом инструктора и осталих учесника у Попису,
- издаје прописана овлаштења за рад учесницима у Попису,
- предузима мјере које гарантују комплетан обухват јединица Пописа,
- преузима пописни материјал од инструктора, организују и контролишу обухват и квалитет пописног
материјала,
- обезбјеђује складиштење пописног материјала уз испуњење прописаних безбједоносних мјера и
услова одређених Законом о заштити личних података,
- организује превоз и правовремено достављање пописног материјала на мјесто уноса,
- припрема обрачун трошкова насталих за припрему и спровођење Пописа у складу са инструкцијама.
III
За свој рад Пописна комисија одговара Републичком заводу за статистику Републике Српске.
Пописна комисија по завршетку послова из члана ИИ ове Одлуке подноси Извјештај о раду
Републичком заводу за статистику РС, најкасније до 31.10.2013. године.
IV
Средства за финансирање рада Пописне комисије и особља ангажованог за теренски рад обезбјеђена су
из гранта ДЕК у БиХ, буџета БиХ, Ентитета и Брчко Дистрикта Бих, а плаћају Агенција за статтистику
БиХ, Федерални завод за статистику и Републички завод за статистику.
V
Мандат чланова Пописне комисије траје од дана именовања, па до завршетка свих пописних
активности теренског рада укључујући и ПЕС (постпописну анкету) за Пописне комисије јединица
локалне самоуправе које буду у узорку за ПЕС.
VI
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-022-112/13
Шамац, 13.06.2013. године
На основу члана 43. став 1. алинеја седма Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 48. став 1. алинеја седма Статута
општине Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 4/05, 9/07 и 15/12), начелник општине
Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
У Одлуци о оснвању Административне службе (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/05
, 7/10 и 14/11) члан 3. се мијења и гласи:
„Члан 3.
Унутрашњу организацију Административне службе Општине Шамац чине одјељења и службе
као основне организационе јединице и Територијална ватрогасна јединица као посебна организациона
јединица.
Административну службу чине одјељења:
1. Одјељење за општу управу,
2. Одјељење за финансије,
3. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
4. Одјељење за привреду,
службе:
1. Служба/кабинет начелника општине,
2. Служба за друштвене дјелатности,
3. Служба за локални економски развој, пољопривреду и село, и
Територијална ватрогасна јединица Шамац.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04,42/05 и 118/05), Закона о подстицању развоја малих и средњих предузећа у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 23/09- Пречишћени текст), члана 48. и 61. Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 4/05, 9/07 и 15/12) и Одлуке Скупштине
општине о усвајању буџета општине Шамац за 2013. годину („Службени гласник општине Шамац“,
број:15/12), Начелник општине Шамац доноси:
ПРАВИЛНИК
О РАСПОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ШАМАЦ
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Члан 1.
Овим правилником уређују се извори средстава за подстицај запошљавања незапослених лица у
општини Шамац, износ и динамика исплате средстава, корисници и обавезе корисника средстава, начин
одобравања и критеријуми за додјелу средстава, инструменти обезбјеђења и санкције за ненамјенско
коришћење средстава.
Члан 2.
Циљ овог правилника је рационална расподјела планираних средстава за подстицање
запошљавања незапослених лица, да би се директним подстицајним мјерама, додјелом
бесповратних средстава, смањила незапосленост у општини Шамац.
Члан 3.
(1) Статус незапослених лица, у смислу овог правилника, имају лица која су на евиденцији
Завода за запошљавање Републике Српске, односно Бироа Шамац (у даљем тексту: Завод ) и који имају
пребивалиште у општини Шамац.
(2) Лица која послодавац планира да запосли морају бити на евиденцији Завода прије
расписивања јавног позива за додјелу подстицаја за запошљавање незапослених лица у општини , осим
лица која у току трајања јавног позива заврше школовање(у даљем тексту: подстицај).
(3) Лица која послодавац планира да запосли не могу бити лица која су била у радном односу
код послодавца у посљедње двије године прије подношења захтјева за додјелу средстава.
Члан 4.
Средства планирана за подстицај у износу од 40.000,00 КМ, исплаћују се из буџета Општине и
обезбјеђују се у буџету као посебна позиција, у зависности од планираног броја субвенционисаних
радних мјеста.
Члан 5.
(1) Средства за запошљавање дјетета погинулог борца износе 1.200,00 КМ по раднику,
(2) Средства за запошљавање високообразованих лица износе 1.500,00 КМ по раднику.
(3) Средства за запошљавање без обзира на школску спрему за новозапосленог радника износе
1.000,00 КМ по раднику.
(4) Одобрена средства исплаћују се сљедећом динамиком: 50% средстава по потписивању
уговора о коришћењу подстицаја и запошљавања планираног броја радника, а 50% средстава након
шест мјесеци од дана потписивања овог уговора, односно запошљавања планираног броја радника.
Члан 6.
(1) Корисници подстицаја могу бити правна лица и предузетници регистровани по важећим
законским прописима која испуњавају сљедеће услове:
а)да има регистровано сједиште, пословну јединицу или предузетничку дјелатност на подручју
општине Шамац,
б) да претежна (основна) дјелатност правног лица, или предузетника односно дјелатност у
којој остварује највећи дио укупних прихода или запошљава највећи број радника буде у
складу са Законом о класификацији дјелатности и Регистру пословних субјеката по
дјелатностима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10) и
Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 9/13) подручје А Пољопривреда, шумарство и риболов; Б Вaђење руде и
камена, подручје Ц Прерађивачка индустрија или подручје Ф Грађевинарство, н Саобраћај и
складиштење.
в) да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса, најмање у посљедњих шест
мјесеци прије дана расписивања jавног позива и нема доспјелих, а неизмирених обавеза у
тренутку подношења захтјева за додјелу подстицаја и
г) да према кориснику није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак.
(2) Корисник средстава може бити и послодавац који врши обуку радника које је запослио и има
намјеру запослити.
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(3) Корисник средстава може бити и физичко лице које финасира сопствену доквалификацију
или преквалификацију с тим што му се средства одобравају након завршене доквалификације или
преквалификације.
Средства која се одобравају у сврху из става 3.овог члана не могу бити већа од хиљаду
конвертибиних марака по једном лицу.
(4) У изузетним случајевима, корисник средстава може бити правно лице или предузетник који
нема у моменту одобравања средстава сједиште, пословну јединицу или
предузетничку дјелатност на подручју општине Шамац али врши обуку радне снаге ради
запослења на подручју општине с намјером да региструје сједиште, пословну јединицу
или предузетничку дјелатност и запосли обучену радну снагу.
Овакав начин додјеле подстицајних средстава ће се регулисати посебним уговором.
(5) Корисник средстава може бити инвалидно лице које је основало предузетничку дјелатност
ради самозапошљавања.
(6) Износ средства подстицаја која се исплаћују по основу става 2. овог члана ,зависит ће од
начина, врсте, броја радника који се обучавају и трајања обуке.
(7) Одобрена средства у сврху обуке радника,доквалификације и преквалификације не могу
бити већа од двадесет процената у односу на укупно буџетом предвиђена средства.
(8) Корисник подстицаја не може бити правно лице или предузетник који је:
а) користио подстицаје из републичког буџета у претходном периоду, а након истека
предвиђеног рока за задржавање броја радника, смањило број запослених и
б) смањио број запослених радника у посљедњих шест мјесеци прије подношења захтјева за
додјелу подстицајних средстава.
Члан 7.
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА:
(1) Корисник подстицаја којем буду додијељена средства за подстицај има обавезе да:
а) по основу коришћења средстава запосли најмање два, а највише десет незапослених лица,
а изузетно начелник општине може одобрити подстицај и за већи број радника, ако
процијени да је то од посебног интереса за Општину,
б) запошљавање планираног броја радника се врши посредством јавног конкурса или
позивом за запослење,
в) са новозапосленим радницима закључи уговоре о раду на неодређено вријеме и за њих
редовно уплаћује порезе и доприносе,
г) задрже повећани број радника у наредне двије године од дана исплате подстицаја (број
радника прије расписивања јавног позива увећан за број новозапослених радника),
д) редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у периоду обавезе задржавања
повећаног броја радника,
ђ) надлежном општинском органу квартално доставља рекапитулацију обрачунатих и
исплаћених бруто плата за раднике за чије запошљавање су добили подстицај, упериоду
обавезе задржавања повећаног броја радника,
е) омогуће надлежним органима да континуирано прате и контролишу обавезе које
проистичу из овог правилника и уговора о коришћењу подстицаја, у периоду обавезе
задржавања повећаног броја радника,
ж) за извршење обавеза које проистичу из овог правилника и уговора о коришћењу
подстицаја обезбиједе инструменте обезбјеђења (мјеница и мјенична изјава потписана од стране
корисника подстицаја)
з) о свакој промјени која може да утиче на односе утврђене овим правилником и уговором о
коришћењу подстицаја,обавијесте надлежни општински орган у периоду обавезе
задржавања повећаног броја радника.
(2) У случају да радник својим радним способностима не задовољи потребе корисника
подстицаја, корисник подстицаја може на његово радно мјесто запослити другог радника који
испуњава услове из члана 3. овог правилника, да не би дошло до смањења укупног броја радника.
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Члан 8.
(1)Адмистративна служба општине Шамац расписује јавни позив за подношење захтјева за
додјелу подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица у општини Шамац и биће објављен
на огласној табли општине Шамац, интернет страници општине и Службеном гласнику општине
Шамац
Јавни позив за подношење захтјева биће отворен до 30.09.2013. године, а одобравање захтјева
биће сходно расположивим средствима.
(2) Начелник општине именује комисију од три члана, која у управном поступку утврђује
испуњеност услова подносиоца захтјева из овог правилника, након чега Одјељење за привреду доноси
рјешење.
Члан 9.
(1) Захтјев за добијање подстицаја подноси се на начин и према поступку који је утврђен у
јавном позиву, а који се објављује путем званичне интернет странице општине Шамац и путем медија
који су доступни становницима општине Шамац.
(2) Образац захтјева из става 1. овог члана моћи ће се преузети у шалтер сали општине
Шамац.
(3) Уз захтјев се прилаже и документација која ће бити прописана у јавном позиву.
Члан 10.
Комисија ће приликом утврђивања испуњеност услова послодаваца узети у обзир сљедеће
критеријуме:
а) редовност у измиривању обавеза по основу пореза и доприноса у претходних годину дана
оддана расписивања јавног позива,
б) број запослених радника у тренутку подношења захтјева,
в) планирани број новозапослених радника,
г) стручна спрема новозапослених радника,
д) пословни резултат послодавца у посљедњем годишњем обрачунском периоду ако је
посладавац пословао у ранијем периоду.
.
Члан 11.
Рјешење о одобравању подстицаја, на основу записника комисије о испуњености услова
послодаваца, доноси Одјељење за привреду административне службе општине Шамац, против кога се
може поднијети жалба начелнику општине.
Члан 12.
(1) Међусобна права, обавезе и одговорности између општине и корисника подстицаја
уређују се уговором о коришћењу подстицаја.
(2) Као инструмент обезбјеђења, односно као гаранција за извршење обавеза које проистичу из
овог правилника и уговора из става 1. овог члана, корисник подстицаја ће приликом закључења уговора
обезбиједити сопствену мјеницу и потписану мјеничну изјаву.
(3) Првих 50% средстава биће дозначено кориснику подстицаја када достави Одјељењу за
привреду:
а) увјерење или потврду од Пореске управе Републике Српске да је запослио предвиђени број
радника.
б) потврду Завода за запошљавање да су новозапослени радници били на евиденцији Завода
сходно члану 3.става 2 овог правилника.
в) овјерене копије уговора на неодређено вријеме између послодавца и новозапосленог радника.
г) овјерену потврду да је новозапослени радник дијете погинулог борца Војске Републике Српске.
(4) Преостали дио средстава исплаћује се кориснику подстицаја у складу са чланом 5. став 4.
овог правилника.
Члан 13.
Уколико се корисник подстицаја не придржава уговорних одредби и овог правилника дужан је
да врати укупан износ добијених средстава подстицаја, увећаних за законску затезну камату.
Члан 14.
(1)Одјељење за привреду је задужено за реализацију, праћење и анализу спровођења овог
правилника , те о томе извјештава начелника општине.
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(2)Одјељење за привреду ће преко инспекцијских органа и Пореске управе Републике Српске ће
по истеку сваког квартала, вршити контролу броја запослених и контролу плаћања пореза и доприноса
код корисника подстицаја.
(3) Уговор о коришћењу подстицаја у име административне службе општине Шамац потписује
начелник општине а у име послодавца одговорно лице у правном лицу.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац".
Број: 01-022-111/13
Шамац 13.06.2013.год

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипломирани правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 48. и 61. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
број: 4/05 и 9/07 и 15/12) и члан 8. Правилника о расподјели подстицајних средстава за запошљавање
незапослених лица у општини Шамац („Службени гласник општине Шамац“,број: 7/13), начелник
Општине расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава за
запошљавање незапослених лица у општини Шамац
I Предмет
Предмет јавног позива је додјела новчаних бесповратних средстава правним лицима и предузетницима
за запошљавање незапослених лица у општини Шамац.
Укупна средства за додјелу подстицаја по овом јавном позиву износе 40.000 КМ, а извор средстава је
буџет општине Шамац.
Додјела средстава извршиће се на основу Правилника о расподјели подстицајних средстава за
запошљавање незапослених лица у општини Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 7/13 и,
Уговора између Начелника Општине и корисника подстицајних средстава и Рјешења Одјељења за
привреду .
Средства подстицаја која се исплаћују за запошљавање дјетета погинулог борца Војске Републике
Српске износе 1.200,00 KM по раднику, средства за запошљавање високообразованих лица износе
1.500,00 КМ по раднику, средства за запошљавање без обзира на школску спрему за новозапосленог
радника износе 1.000,00 КМ по раднику, a за обуку,преквалификацију и доквалификацију радника
подстицајна средства износе до 1000,00 КМ по једном раднику и немогу бити већа од двадесет
процената од укупно буџетом предвиђених средстава за ову намјену.
Одобрена средства исплаћују се сљедећом динамиком: 50% средстава по потписивању уговора о
коришћењу подстицаја и запошљавања планираног броја радника, а 50% средстава након шест мјесеци
од дана потписивања овог уговора.
II Намјена
Средства која се додјељују намијењена су за подстицање запошљавања незапослених лица од стране
послодавца у циљу смањења незапослености у општини Шамац.
Статус незапослених лица имају лица која су на евиденцији Завода за запошљавање РепубликеСрпске,
односно Бироа Шамац и која имају пребивалиште у општини Шамац.
Лица која послодавац планира да запосли морају бити на евиденцији Завода најмање 30 дана, прије
дана заснивања радног односа код послодавца, односно њихове пријаве на евиденцију Пореске управе
Републике Српске.
Изузетно, лица која послодавац планира запослити, могу бити и незапослена лица која су у
периоду након објаве јавног позива за додјелу подстицаја завршила школовање на
високошколској установи.
Лица која послодавац планира запослити не могу бити лица која су била у радном односу код
послодавца у последње двије године, прије запошљавања које омогућава остваривање подстицаја у
складу са Правилником о расподјели подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица у
опшини Шамац (“Службени гласник општине Шамац“ број 7/13.
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III Услови
Корисник средстава може бити правно лице и предузетник , који испуњава сљедеће услове:
− да има регистровано сједиште, пословну јединицу или дјелатност на подручју општине Шамац,
− да претежна (основна) дјелатност правног лица, односно дјелатност у којој остварује
највећи дио укупних прихода или запошљава највећи број радника буде у складу са
Законом о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10) и Уредбом о
класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број 9/13), подручје А Пољопривреда, шумарство и риболов, подручје Б Вађење руда и
камена, подручје Ц Прерађивачка индустрија, подручје Ф Грађевинарство и Н Саобраћај и
складиштење ,
− да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса најмање у посљедњих 6
мјесеци прије дана расписивања јавног позива и нема доспјелих, а неизмирених обавеза
у тренутку подношења захтјева за додјелу подстицаја,
− да према кориснику није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони
поступак.
Корисник средстава може бити и послодавац који врши обуку радника које је запослио или има намјеру
запослити, с тим да се у ту сврху не може користити више од двадесет процената од укупно планираних
средстава.
У изузетним случајевима,корисник средстава може бити правно лице или предузетник који нема у
моменту одобравања средстава сједиште, пословну јединицу или предузетничку дјелатност на подручју
општине Шамац али врши обуку радне снаге ради запослења на подручју Општине с намјером да
региструје сједиште, пословну јединицу или предузетничку дјелатност и запосли обучену радну снагу.
Корисник средстава може бити и физичко лице које финансира сопствену доквалификацију или
преквалификацију с тим што му се средства одобравају након завршене доквалификације или
преквалификације.
Корисник средстава може бити инвалидно лице које је основало предузетничку дјелатност ради
самозапошљавања.
Корисник подстицаја не може бити правно лице или предузетник које је:
− користило подстицаје у претходном периоду, а након истека предвиђеног рока за
задржавање броја радника, смањило број запослених и
− смањило број запослених радника у посљедњих шест мјесеци прије расписивања јавног
позива.
IV Потребни документи
Правно лице и предузетник уз захтјев за додјелу подстицајних средстава обавезан је доставити сљедеће
документе:(образац захтјева се може преузети у шалтер сали или на званичној интрнет страници
Општине)
‐ копија извода о упису у судски регистар, овјерена од стране надлежног општинског
органа (за правна лица) или Рјешење о регистрацији дјелатности од надлежног општинског органа (за
предузетнике)
‐ Обавјештење Републичког завода за статистику Републике Српске о разврставању по
дјелатности,
‐ Увјерење Пореске управе да правно лице уредно измирује обавезе по основу пореза и
доприноса у посљедњих шест мјесеци прије дана расписивања јавног позива и нема
доспјелих, а неизмирених обавеза у тренутку подношења захтјева за додјелу подстицаја,
‐ Увјерење Пореске управе о редовности у измиривању обавеза правног лица и предузетника по
основу пореза и доприноса у претходних годину дана до дана расписивања јавног позива,
‐ Фотокопија Биланса успјеха и Биланса стања за , 2011. и 2012. годину, овјерена од
стране надлежног општинског органа,
‐ Потврда надлежног Привредног суда да над правним лицем није покренут или отворен
стечајни, односно ликвидациони поступак,
‐ Потврда Пореске управе Републике Српске о броју запослених радника на дан
расписивања јавног позива и са стањем на дан 31.12.2011. и 31.12.2012.године,
‐ Овјерена листа запослених радника правног лица од стране Пореске управе на дан
расписивања јавног позива
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‐ Овјерену изјаву правног лица или предузетника од стране надлежног општинског органа о
планираном броју запослених радника на које се односе средства подстицаја у износу од 1.200,00 КМ
(за запошљавање дјетета погинулог борца Војске Републке Српске), 1.500,00 KM (за запошљавање
високообразованих лица) и 1.000,00 КМ по раднику (за запошљавање без обзира на школску спрему за
новозапосленог радника).
V Провођење поступка
Начелник Општине ће именовати Комисију за провођење поступка додјеле подстицаја.
Задатак Комисије је провођење активности по Јавном позиву, односно разматрање приспјелих захтјева
са становишта испуњености услова, комплетности и исправности захтјева те записничко утврђивање
приједлога за додјелу подстицајних средстава, који се упућује начелнику Одјељења за привреду на
рјешавање.
VI Обавезе
Правно лице или предузетник које буде корисник подстицаја, ће са начелником Општине потписати
Уговор о коришћењу подстицајних средстава којим ће се дефинисати међусобна права, обавезе и
одговорности.
Корисник подстицаја ће између осталог имати обавезу да:
− по основу коришћења средстава запосли најмање два, а највише десет незапослених лица, а изузетно
начелник Општине може одобрити подстицај и за већи број радника, ако
процијени да је то од посебног интереса за Општину Шамац,
− се запошљавање планираног броја радника врши посредством јавног конкурса или позивом за
запослење,
− са новозапосленим радницима закључи Уговоре о раду на неодређено вријеме и за њих
редовно уплаћује порезе и доприносе,
− задржи повећани број радника у наредне три године од дана исплате подстицаја (број
радника прије расписивања јавног позива увећан за број новозапослених радника),
− редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса у периоду обавезе задржавања повећаног
броја радника,
−Одјељењу за привреду у општини Шамац квартално доставља рекапитулацију
обрачунатих и исплаћених бруто плата за раднике за чије запошљавање је добио
подстицај, у периоду обавезе задржавања повећаног броја радника,
− омогући надлежним органима да континуирано прате и контролишу обавезе које
проистичу из уговора о коришћењу подстицаја, у периоду обавезе задржавања
повећаног броја радника,
− о свакој промјени која може да утиче на односе утврђене уговором о коришћењу
подстицаја, обавијести Одјељење за привреду у периоду обавезе задржавања повећаног броја радника.
У случају да радник својим радним способностима не задовољи потребе корисника
подстицаја,корисник подстицаја може на његово радно мјесто запослити другог радника који испуњава
услове из члана 3. Правилника о расподјели подстицајних средстава за запошљавање незапослених
лица у општини Шамац („Службени гласник општине Шамац“број 7/13, да не би дошло до смањења
укупног броја радника.
Као инструмент обезбјеђења поврата подстицаја, у случају неиспуњавања уговорних обавеза, правно
лице или предузетник, обавезно је прије закључења уговора, Одјељењу за привреду доставити једну
бјанко потписану и овјерену мјеницу са потписаном мјеничном изјавом, а што ће бити регулисано
Уговором.
Уколико се корисник подстицаја не придржава уговорних одредби, дужан је да врати укупан износ
добијених средстава подстицаја, увећаних за законску затезну камату.
VII Рокови
Захтјеви по овом јавном позиву се могу подносити до 30.10.2013. године а одобравање и додјела
подстицајних средстава ће тећи динамиком , сходно расположивим средствима.
Додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду на тел: 054/611‐237 и 054/611‐217
Захтјеви са потребном документацијом се достављају у шалтер салу (соба број 1) или путем поште на
адресу:
Општина Шамац ул. Краља Александра Карађорђевића број 4.
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Број: 01-022-111/13
У Шамацу, 27.06.2013. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипломирани правник
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-111-85/2013.
Датум, 17. 06. 2013. године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске, број:
101/04,42/05 и 118/05), члана 4. став 2. Закона о министарским , владиним и другим именовањима
Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске, број: 41/03), члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац(„Службени гласник Републике Српске, број: 4/05,7/09 и 15/12) и члана 15. став 3. Одлуке о
оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац, Начелник Општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
За вршиоца дужности старјешине Територијалне ватроглгасне јединице Шамац, именује се МИШИЋ
САША дипломирани машински инжињер из Шамца.
II
За Вршиоца дужности старјешине из тачке један овог рјешења именовани се именује дана 18. 06. 2013.
године на период до окончања поступка за именовање старјешине Територијалне ватрогасне јединице
Шамац..
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењивати ће се од 18. 06. 2013. године и биће
објављена у „ Службеном гласнику Општине Шамац“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ
144. ОДЛУКA о плану дијела парцелације на просторној цјелини “Поље-поље-исток“
145. ЗАКЉУЧАК о усвајању Извода из записника са Седме редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
146. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
147. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању безбиједности из области
криминалитета и јавног реда и мира за 2012. годину са упоредним показатељима за
2011. годину на подручју општине Шамац
148. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању безбједности саобраћаја на
подручју општине Шамац за период од 01.01. до 31.12. 2012. године са упоредним
показатељима за исти период 2011. године
149. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о демографском стању на подручју
општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2012. години
150. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о превентивној здравственој заштити
становништва у 2012. години
151. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о провођењу стечајног поступка над
ОЈДП „Топлана“ – у стечају Шамац
152. ЗАКЉУЧАК о неприхватању Иницијативе за измјену Одлуке о одређивању имена
улицама и трговима и о обиљежавању зграда бројевима
153. ЗАКЉУЧАК o усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка по Јавном
огласу за избор кандидата за чланове Пописне комисије на подручју Општине Шамац
154. РЈЕШЕЊЕ о формирању Пописне комисије општине Шамац за попис
становништва, домаћинстава и станова у БиХ 2013. године

АКТИ НАЧЕЛНИКА

155. ОДЛУКA О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ
156.
ПРАВИЛНИК
О
РАСПОДЈЕЛИ
ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ШАМАЦ
157. ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтјева за додјелу подстицајних средстава за
запошљавање незапослених лица у општини Шамац
158. РЈЕШЕЊЕ
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