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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
104.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16) и чл. 36.став (2) тачка 22) и 88. став (2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) и члана 13. став 2. Одлуке о наградама и признањима општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 2/10 ,4/15 и 2/18) Скупштина општине Шамац на XXIX редовној сједници
одржаној дана 29.03.2019. год., донијела је
О Д Л У К У
о додјељивању Повеље за 2018. годину
Влади Републике Србије
Члан 1.
Скупштина општине Шамац поводом свечаног обиљежавања 15. априла – Дана Општине Шамац, Влади
Републике Србије додјељује Повељу за 2018. годину, као највиши облик јавног признања у општини.
Члан 2.
Влади Републике Србије додјељује се Повеља због изузетних заслуга и резултата који доприносе развоју
и укупном напретку општине Шамац.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-85/19
Датум: 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

105.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16) и чл. 36.став (2) тачка 22) и 88. став (2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) и члана 13. став 2. Одлуке о наградама и признањима општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 2/10 ,4/15 и 2/18) Скупштина општине Шамац на XXIX редовној сједници
одржаној дана 29.03.2019. год., донијела је
О Д Л У К У
о додјељивању Априлске награде за 2018. годину
Члан 1.
Скупштина општине Шамац поводом свечаног обиљежавања 15. априла – Дана Општине Шамац, као
облик јавног признања додјељује двије Априлске награде за 2018. годину и то:
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1. Душану (Никица) Јоксимовићу из Обудовца, члан Шаховског клуба Црвена звијезда Обудовац, за
изузетан допринос у остваривању резултата у области спорта,
2. Јовани (Цвијетин) Милаковић из Лугова, члан ЖКК Леотар 03 и Женске кошаркашке репрезентације
Републике Српске, за изузетан допринос у остваривању резултата у области спорта.
Члан 2.
Добитницима Априлске награде, из претходног члана, додјељује се новчани износ у висини од 500 КМ.
Новчани износ награде исплаћује се из Буџета општине Шамац на рачун добитника награде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-86/19
Датум: 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

106.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16) и чл. 36.став (2) тачка 22) и 88. став (2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) и члана 13. став 2. Одлуке о наградама и признањима општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 2/10 ,4/15 и 2/18) Скупштина општине Шамац на XXIX редовној сједници
одржаној дана 29.03.2019. год., донијела је
О Д Л У К У
о додјељивању Плакете за 2018. годину
Члан 1.
Скупштина општине Шамац поводом свечаног обиљежавања 15. априла – Дана Општине Шамац, као
облик јавног признања, додјељује три Плакете за 2018. годину и то:
1. ''Е-метал'' д.о.о. Шамац, за изузетне резултате у привређивању, освајању нових технологија и
техничких унапређења.
2. ''ID Plast d.o.o. Гајеви , за изузетне резултате у привређивању, освајању нових технологија и
техничких унапређења.
3. Светозару Евђићу – постхумно, за изузетан допринос развоју и опоравку општине кроз свој несебичан
рад и залагање.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-87/19
Датум: 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

107.
На основу члана 39. став (2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16) и чл. 36.став (2) тачка 22) и 88. став (2) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) и члана 13. став 2. Одлуке о наградама и признањима општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 2/10 ,4/15 и 2/18) Скупштина општине Шамац на XXIX редовној сједници
одржаној дана 29.03.2019. год., донијела је
О Д Л У К У
о додјељивању Похвале за 2018. годину

2

Страна 3 - Сриједа 03. април 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
Члан 1.
Скупштина општине Шамац поводом свечаног обиљежавања 15. априла – Дана Општине Шамац, као
облик јавног признања, додјељује пет Похвала за 2018. годину и то:
1. Стеви Богдановићу из Горње Слатине, за остварене резултате у очувању и развоју пољопривреде и
села,
2.Николи Филиповићу из Обудовца, за остварене резултате у очувању и развоју пољопривреде и села,
3. Зорану Лукићу из Гајева, за остварене резултате у очувању и развоју пољопривреде и села.
4. Чедомиру Максимовићу, професор у пензији из Шамца, за изузетан допринос у одгојно-образовном
процесу,
5. Драгану Павловићу, свештенику из Горње Слатине за изузетан допринос у хуманитарним и
добротворним акцијама и
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-88/19
Датум: 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

108.
На основу члана 348. став (3) Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 6. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број 20/12) и члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXIX сједници одржаној дана 29.03.2019.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о продаји непосредном погодбом градског земљишта
у својини општине Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
Члан 1.
Продаје се непосредном погодбом градско земљиште означено као к.ч. број 1495/4, уписано у ПЛ
број 229/40 К.о. Шамац, а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 133/4 из ЗК улошка
број 158 К.о. СП Шамац у површини од 4
, у својини општине Шамац, по тржишној вриједности од
15,00 КМ/ , односно 60 КМ за земљиште, утврђеној од стране вјештака грађевинско-архитектонске
струке, ради обликовања- комплетирања грађевинске парцеле означене као к.ч. број 752/3, власништво
Теодоровић (Марко) Војкана.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник општине Шамац, или лице које он овласти, да по прибављању мишљења
Замјеника Правобраниоца Републике Српске са сједиштем у Добоју, закључи Уговор о купопродаји са
Теодоровић (Марко) Војканом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-022-89/19
Датум: 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста
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109.
На основу члана 2. став 1. и члана 7. Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број 4/12), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16) и члана
35. Статута oпштине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17),
Скупштина oпштине Шамац, на XXIX редовној сједници одржаној дана 29.03.2019. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник општине Шамац“, број 18/17), у дијелу
Тарифа комуналних такси, Тарифни број 1. у тачки е) подтачки е1) послије ријечи „коришћење једног
стола годишње“ број „180 КМ“ замјењују се бројем „ 150 КМ“.
У истој подтачки послије ријечи „коришћење пола стола годишње“ број „ 100 КМ“ замјењује се
бројем „80 КМ“.
У подтачки е2) послије ријечи „коришћење једног стола годишње“ број „ 130 КМ“ замјењује се
бројем „100 КМ“.
У истој подтачки послије ријечи „коришћење пола стола годишње“ број „ 70 КМ“ замјењује се
бројем „60 КМ“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац".
Број: 07-022-90/19
Датум: 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

110.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX редовнoj сједници одржаноj
29.03.2019.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са XXVIII редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са XXVIII редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
27.02.2019. године, без примједби.
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-83/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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111.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX редовнoj сједници одржаној 29.03.2019.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Општине у периоду између двије редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је поднио Начелник општине на XXIX редовној сједници
Скупштине општине Шамац, одржаној 29.03.2019. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022- 84 /19
Датум,29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

112.
На основу чл. 39. став (2) тачка 28) и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16), чл. 36. став (2) тачка 29) и 88. став 2. Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX
редовној сједници одржаној 29.03.2019.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе Општине Шамац у 2018.
години
I
Усваја се Извјештај о раду Начелника општине Шамац и Општинске управе Шамац у 2018.
години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-91/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

113.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX редовној сједници одржаној 29.03.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о утрошку средстава за развој пољопривреде и села за 2018. годину
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I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава за развој пољопривреде и села за 2018. годину.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-92/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

114.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX редовној сједници одржаној 29.03.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина
или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и
правна лица у 2018. години
I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или
опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна
лица у 2018. години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-93/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

115.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX редовној сједници одржаној 29.03.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2018. години
са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2019. години и извјештај о утрошку
средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за
2018. годину
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I
Усваја се Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у 2018. са
Планом коришћења средстава од водних накнада у 2019. години и извјештај о утрошку средства од
накнаде за промјену намјену пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2018. годину
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-94/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

116.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX редовној сједници одржаној 29.03.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2018. години
I
Усваја се Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне
социјалне потребе у 2018. години.
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-95/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

117.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX редовној сједници одржаној 29.03.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
о прихватању Информације o раду Општинске борачке организације Шамац за 2018. годину са
Програмом рада Општинске борачке организације Шамац за 2019. годину
I
Прихвата се Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2018. годину са
Програмом рада Општинске борачке организације Шамац за 2019. годину
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
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III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-96/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

118.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16) и члана 36.став (2) тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац на XXIX редовној сједници одржаној дана 29.03.2019.
год., донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
1. Разрјешавају се дужности вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шама,
са 29.03.2019. године, због истека период на који су именовани:
1. Владимир Благојевић, в.д. предсједника,
2. Звонко Шушак, в.д. члана и
3. Јовица Радуловић, в.д. члана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац, рјешењем број 07-111-147/18 од 26.12.2019. године за вршиоце
дужности предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац именовала је Владимира Благојевић,
за в.д. предсједника, а в.д. члана Звонка Шушак и Јовицу Радуловић. Наведена лица именована су до
окончања поступка именовања Одбора, а најдуже за период до 90 дана.
На двадесетшестој редовној сједници одржаној дана 26.12.2018. године,Скупштина општине
Шамац донијела је Одлуку о расписивању Поновног јавног конкурс за избор и именовање предсједника и
чланова Одбора за жалбе општине Шамац број 07-022-433/18.
На основу наведене одлуке, расписан је Поновни јавни конкурс број 07-120-84/18 дана 16.01.2019.
године.
Комисија за спровођење Поновног јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Шамац, именована рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-148/18 од
26.12.2018. године, спровела је поступак по расписаном Поновном јавном конкурсу за избор предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Шамац, те Извјештај о спроведеном поступку број 07-111-484/18 од
04.03.2019. године доставла предсједнику Скупштине општине.
Како је поступак по Поновном јавном конкурсу за избор и именовање предсједника и чланова
Одбора за жалбе окончан, стекли су се услови за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе, те
је било неопходно досадашње вршиоце дужности разрјешити дужности.
Чланом 155. став (1) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), прописано је да предсједника и чланове Одбора за
жалбе именује скупштина након спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, са
могућношћу поновног избора.
Сходно напријед наведеном, Комисија за избор и именовање, на сједници одржаној дана 25.03.2019. год.,
утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву, те предложила Скупштини општине доношење истог.
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Скупштина општине Шамац је на 29. редовној сједници одржаној 29.03.2019. год., донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111- 40 /19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

119.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16), чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17) и
члана 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на XXIX редовној сједници одржаној 29.03.2019.године, донијела
је
З А К Љ У Ч А К
o усвајању Извјештаја Koмисије за спровођење Поновног јавног конкурса за избор предсједника и
чланова Одбора за жалбе општине Шамац
I
Усваја се Извјештај Комисије за спровођење Поновног јавног конкурса за избор предсједника и
чланова Одбора за жалбе општине Шамац
II
Извјештај из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овoг закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-97/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

120.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), члана 155. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 36.став (2) тачка 23)
Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац
на XXIX редовној сједници одржаној дана 29.03.2019.год., донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
1. За предсједника и чланове Одбора за жалбе општине Шамац, почев од 30.03.2019. године именују се:
1. Владимир Благојевић, предсједник,
2. Јовица Радуловић, члан и
3. Звонко Шушак, члан.
2. Предсједник и чланови Одбора за жалбе општине Шамац именују се на период од четири године, са
могућношћу поновног избора.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
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О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац , на двадесетшестој редовној сједници одржаној дана 26.12.2018.
године, донијела је Одлуку о расписивању Поновног јавног конкурс за избор и именовање предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Шамац број 07-022-433/18.
На основу наведене одлуке, расписан је Поновни јавни конкурс број 07-120-84/18 дана 16.01.2019.
године. и објављен у дневном листу ''EuroBlic’’ издање од 21.01.2019. године и ''Службеном гласнику
Републике Српске'', број 4 од 22.01.2019. године.
Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана посљењег објављивања конкурса у једном од
напријед наведених гласила и конкурс је био отворен закључно са 06.02.2019. године.
Поступак по Поновном јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење Поновног јавног конкурса за
избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац, коју је рјешењем број 07-111-148/18 од
26.12.2018. године именовала Скупштина општине Шамац.
На Поновни јавни конкурс за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
пријаву је поднијело пет кандидата и то: Ђурђевић Ведран, дипл.правник из Шамца, Рађеновић Споменка,
дипл.правник из Приједора, Владимир Благојевић, дипл.правник из Шамца, Звонко Шушак, дипл.правник
из Корнице и Јовица Радуловић, дипл.правник из Модриче.
По истеку рока за подношење пријаве на расписани Поновни јавни конкурс, Комисија је дана 08.02.2019.
године одржала састанак на којем је извршен преглед конкурсне документације и достављених пријава
кандидата, нагон чега је констатовано да су све пријаве благовремено поднесене, да су уз пријаву
кандидати доставили тражене доказе о испуњавању општих и посебних услова, те да се на основу
приложене документације може утврдити да сви кандидати у потпуности испуњава услове из Поновног
јавног конкурса, како опште тако и посебне и да могу бити позвани на интервју.
Интервју је заказан за понедјељак 04.03.2019. године са почетком у 11,00 часова у просторијама
Општинске управе општине Шамац. Кандидати су благовремено обавјештени о термину одржавања
интервјуа.
На улазни интервју кандидати: Владимир Благојевић, Ведран Ђурђевић, Звонко Шушак и Јовица
Радуловић су се одазвали у термину који је одређен. Кандидат Споменка Рађеновић није се одазвала на
позив за интервју.
Након проведеног интервјуа и извршеног бодовања кандидата, Комисија је сачинила Извјештај о
спроведеном поступку са листом и приједлогом кандидата број 07-111-484/18 од 04.03.2019. године и
исти доставила предсједнику Скупштине општине и Комисији за избор и именовање Скупштине
општине, као предлагачу рјешења о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе.
Комисија за избор и именовање је на 24.сједници одржаној дана 25.03.2019. год., на основу
документације и Извјештаја о спроведеном поступку са листом и приједлогом кандидата, који јој је
достављен од стране Комисије за спровођење поступка по поновном јавном конкурсу за избор
предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву
и предлаже Скупштини доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на 29. редовној сједници одржаној 29.03.2019. год., донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30 дана од
дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-41/19
Датум, 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

121.
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 16. ст. 1. и 6. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике
Српске'', број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XXIX сједници одржаној 29.03.2019. године,
донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одобра Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
1. Владимир Благојевић из Шамца разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац, са 29.03.2019. године, због поднесене оставке.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Образложењe
Скупштина општине Шамац, рјешењем број 07-111-111/18 од 27.09.2018. године за члана Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац именавала је Владимира Благојевић из Шамца, на мандат у трајању од
четири године.
Дана 06.03.2019. године Владимир Благојевић поднио је, Скупштини општине Шамац, писану оставку
на мјесто предсједника и члана Управног одбора ове установе, због професионалне и приватне
презаузетости.
Чланом 73. став (5) Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/09 и
44/15) прописано је да се надлежност органа, број чланова управног одбора, те поступак именовања и
разрјешења утврђује актом о оснивању и статутом јавне здравствене установе.
Чланом 38. Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац прописано је да члан управног одбора може бити разрјешен
од стране оснивача и прије истека мандата, између осталог, и у случају ако поднесе оставку, односно
захтјев за разрјешење.
Начелник општине Шамац је, сходно напријед наведеном,а на основ члана 16. став. 6. Закона о систему
јавних служби, утврдио Приједлог рјешења о разрјешењу Владимира Благојевић из Шамца дужности
члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац као у диспозитиву и предложио Скупштини доношење
истог.
Скупштина општине Шамац, на XXIX сједници одржаној 29.03.2019. године донијела је рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-42/1 9
Датум: 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

122.
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став (2) Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике
Српске'', број 106/09 и 44/15) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 9/17) Скупштина општине Шамац, на XXIX сједници одржаној 29.03.2019.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
1. Паво Братић именује се за вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац, почев од 30.03.2019. године, на период од 60 дана, односно на период док траје
поступак јавне конкуренције за коначно именовање.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
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О б р а з л о ж е њ е:
Будући да је досадашњи члан Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац,
Владимир Благојевић разрјешен дужности, због подношења оставке, неопходно је именовати вршиоца
дужности члана Управног одбора ове јавне установе, до завршетка поступка јавне конкуренције у складу
са законом.
Чланом 73. став (5) Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Српске'', број 106/09 и
44/15) прописано је да се надлежност органа, број чланова управног одбора, те поступак именовања и
разрјешења утврђује актом о оснивању и статутом јавне здравствене установе.
Чланом 19. став (2) Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац прописано је да у случају потребе оснивач може
именовати вршиоце дужности чланова Управног одбора и вршиоца дужности директора, на период од 60
дана, односно период док траје поступак јавне конкуренције за њихово коначно именовање, у складу са
законом, актима оснивача и овим Статутом.
Начелник општине Шамац је, сходно напријед наведеном,а на основ члана 16. став. 6. Закона о систему
јавних служби, утврдио Приједлог рјешења о именовању Паве Братића за вршиоца дужности члана
Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Шамац као у диспозитиву и предложио Скупштини доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на 29. сједници одржаној 29.03.2019. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-43/19
Датум: 29.03.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економ.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
123.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16),
члана 27. и 88. став 3. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 9/17) и члана
7. Одлуке о обезбјеђењу средстава за подстицање развоја пољопривреде и села (''Службени гласник
општине Шамац'', број: 3/09), Начелник општине Шамац донио је
ПРАВИЛНИК
о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села
I– ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником прописују се услови које су обавезни да испуњавају физичка и правна
лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово остваривање, врста,
висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе корисника подстицаја након њиховог
примања, рокови, као и потребна документација и обрасци.
Члан 2.
(1) Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају физичка и
правна лица (у даљем тексту: корисник подстицаја) са пребивалиштем, односно сједиштем у
општини Шамац (у даљем тексту: Општина), који обављају пољопривредну производњу на
територији Општине и која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: РПГ) као комерцијална или као некомерцијална газдинства, као и други корисници у
складу са одредбама овог правилника.
(2) Висина подстицајних средстава обрачунава се у складу са Планом кориштења средстава за
подстицање развоја пољопривреде и села којег доноси Начелник општине Шамац за текућу
годину (у даљем тексту План кориштења средстава).
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(3) За остваривање права на новчане подстицаје, корисници подстицаја подносе Одјељењу за
привреду
(у даљем тексту: Одјељењу) захтјев и документацију прописану овим
Правилником.
(4) Захтјев за остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди подноси се на Обрасцу 1. и 2.
из Прилога овог правилника, који чини његов саставни дио.
(5) Захтјев из става 4. овог члана мора бити читко попуњен и садржавати сљедеће податке:
а) за физичка лица:
- име и презиме корисника, адреса становања, број телефона, јединствени матични број грађана (ЈМБ), РБПГ ако је то прописано овим правилником, број текућег /жиро рачуна, назив
банке код које је отворен рачун,
- члан правилника и врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
- изјаву о подацима,
- друге податке прописане овим Правилником, и
- потпис подносиоца захтјева.
б) за правна лица:
- пословно име и сједиште, општину, број телефона, ЈИБ, РБПГ ако је то прописано овим
правилником, број жиро-рачуна и назив банке,
- члан правилника и врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
- изјаву о подацима,
- друге податке прописане овим Правилником, и
- печат и потпис овлашћеног лица.
(6) Захтјев из става 3. овог члана за физичка лица подноси носилац пољопривредног газдинства, а
у случају спријечености носиоца пољопривредног газдинства, може поднијети и опуномоћено
лице на име носиоца газдинства, уз прилагање овјерене пуномоћи.
(7) Након пријема захтјева, Комисија за подстицаје коју формира Начелник општине (у даљем
тексту: Комисија), а у складу са овим Правилником, на терену врши провјеру пријављених
података о производњи о чему саставља записник, на основу чега се потврђује испуњеност
услова за остваривање новчаних подстицаја.
(8) Уколико се установи да документација приложена уз захтјев не одговара чињеничном стању
на терену, из разлога промјене стања у газдинству, а у међувремену није извршена измјена
документације са наведеним разлогом измјене стања, поступиће се у складу са чињеничним
стањем, поднесеним захтјевом и овим Правилником.
(9) Након обраде захтјева из става 3. овог члана, начелник Одјељења за привреду и инспекцијске
послове, најкасније у року од 60 дана од дана истека рока за подношење свих захтјева за
подстицај, доноси рјешење по захтјеву.
(10) Исплата подстицајних средстава врши се директним плаћањем на текуће, односно жиро рачуне
корисника подстицаја.
(11) Један корисник подстицаја може остварити право највише на три новчана подстицаја
прописана овим Правилником у току календарске године у што се не убрајају остварена
подстицајна средства по члану 8. овог Павилника.
Члан 3.
(1) Право на подстицајна средства у складу са овим правилником немају корисници подстицаја
који ометају увођење у посјед пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац у складу са Правилником о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.
Члан 4.
(1) Право на подстицајна средства у складу са овим правилником немају корисници подстицаја
који имају пасиван статус, у складу са чланом 17. Уредбе о упису у Регистар пољопривредних
газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава.
(2) Право на подстицајна средства у складу са овим правилником немају корисници подстицаја
који имају приспјеле, а неизмирене обавезе према Општини Шамац.
(3) Корисници који су новчане подстицаје из области пољопривреде остварили од донаторских
средстава невладиног сектора, не могу остварити подстицаје по истом основу а по одредбама
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овог Правилника, као и лица која су у текућој години остварила подстицајна средства из Буџета
општине Шамац по неком другом основу.
НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
Члан 5.
(1) Корисник подстицаја у складу са овом Правилником остварује право на сљедеће врсте
новчаних подстицаја:
1) подршка биљној призводњи:
а) премију за производњу дувана у листу,
б) премију за производњу поврћа, воћа и гљива,
в) подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору,
г) суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа,
2) подршка сточарској призводњи:
а) премија за производњу товних свиња,
б) премија за производњу товних јунади,
в) премија за производњу и узгој приплодних крмача,
г) премија за стеоне јунице,
д) регрес за трошкове вађења и анализе крви код музних крава и бикова,
ђ) премија за производњу и узгој приплодних оваца,
е) премија за производњу и узгој пчела.
3) остале мјере подршке:
а) подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз набавку
опреме за пластеничку производњу,
б) суфинансирање пројеката у области пољопривреде,
в) подстицаји за унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима, и
г) ванредне помоћи пољопривредним газдинствима.
1. Подршка биљној призводњи
Члан 6.
(1) Право на премију за производњу дувана у листу имају корисници уписани у РПГ за
произведени и продати осушени дуван, а који су остварили пољопривредну производњу на
властитим, закупљеним или површинама уступљеним на кориштење, уписаним у Регистар
пољопривредних газдинстава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници посредством организатора
производње и откупа дувана регистрованог за обављање ове дјелатности на подручју
Републике Српске, који уз захтјев прилажу следећу документацију:
а) спецификацију корисника од којих је откупљен дуван, који садржи: презиме и име
произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБ произвођача, БПГ чији је произвођач носилац или
члан, број уговора, површине засађене дуваном, количине откупљеног дувана по
типовима, бројеве текућих рачуна корисника груписаних по банкама (Образац 3. који се
налази у прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио, доставља се у физичкој и
електронској форми уз захтјев),
б) фотокопију уговора са организатором производње о откупу дувана, и
в) доказ о откупу, односно откупни блок (лист) за испоручен дуван.
(3) Висина премије за производњу дувана у листу износи до 0,10 КМ/ kg, за произведени и
продати осушени дуван. Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева
може остварити за ову врсту подстицаја у текућој години je до 400,00 КМ за кориснике који
су организатору производње из сава 2. овог члана продали до 5 тоне осушеног дувана, односно
до 1000,00 КМ по кориснику за кориснике који су продали више од 5 тоне осушеног дувана.
(4) Захтјев за исплату премије за дуван подноси се Општини Шамац након завршетка откупа, а
најкасније до 15. децембра текуће године.
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Члан 7.
(1) Право на премију за производњу воћа, поврћа, љековитог биља и гљива имају корисници
подстицаја за произведено и продато воће, поврће и гљиве (у даљем тексту: пољ. производ) у
текућој години а који су остварили пољопривредну производњу на властитим, закупљеним
или површинама уступљеним на кориштење те под условом да је исто уписано у регистар
пољопривредних газдинстава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници на следећи начин:
а) посредством организатора производње и откупа пољ. производа регистрованог за
обављање ове дјелатности у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: организатор
производње), који уз захтјев прилажу следећу документацију:
- спецификацију корисника од којих су откупљени пољ. производи, која садржи: презиме и
име произвођача, мјесто пребивалишта, ЈМБ произвођача, број уговора, површине
засађене/засијана поврћем, или воћем, или гљивама, количине откупљених пољ. производа и
бројеве текућих рачуна корисника груписаних по банкама (Образац 4. који се налази у
прилогу овог Правилника и чини његов саставни дио, доставља се у физичкој и
електронској форми уз захтјев), и
- доказ о откупу, односно откупни блок (лист) за испоручено поврће, воће и гљиве.
б) за произвођаче који самостално организују производњу и продају воћа, на основу захтјева
уз који се прилаже записник Комисије, састављен на основу пријаве производње у текућој
години до 31.10. текуће године, доказ о продаји, односно откупни блок/лист за испоручено
вoће и изјава корисника подстицаја да је сво произведено и продато воће за које се подноси
подстицај из властите производње (Образац 6.).
в) за произвођаче из тачке б) овог става који су у 2018. години остварили производњу воћа, на
основу захтјева уз који се прилаже, доказ о продаји (откупни блок/лист за испоручено
поврће) и изјаву корисника подстицаја да је сво произведено и продато воће за које се
подноси подстицај из властите производње.
(3) Висина премије из става 1. овог члана износи до 0,10 КМ/kg откупљених пољ. производа.
Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја је до 1000,00 КМ по кориснику.
(4) Захтјев за исплату премије за производњу поврћа и гљива подноси се Општини Шамац након
завршетка откупа, а најкасније до 31. маја наредне године.
Члан 8.
(1) Право на подстицаје за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору (у
пластеницима и стакленицима корисне површине најмање 300 m2 за пластенике а 100 m2 за
стакленике) остварују корисници који се баве овом производњом и који су уписани у РПГ.
(2) Корисници остварују подстицајна средства на основу захтјева који подносе Општини Шамац у
који поред података из члана 2. став 5. овог Правилника уписује и корисну површину
пластеника за коју се тражи подстицај.
(3) Комисија на основу захтјева врши увид на лицу мјеста и констатује испуњеност услова за
подстицаје из става 1. овог члана и о томе саставља записник.
(4) Подстицајна средства за производњу из става 1. овог члана утврђују се у висини до 1,00 КМ/
m2 корисне површине заштићеног простора на којем је заснована производња и у текућој
години могу да буду до 400,00 КМ по кориснику за кориснике који су засновали производњу
на површини мањој од 600 m2, односно до 1000,00 КМ по кориснику за кориснике који су
засновали производњу на површини већој од 600 m2.
(5) Захтјеве за исплату подстицаја описаних у ставу 1. овог члана подноси се Општини Шамац,
најкасније до 31. октобра текуће године.
Члан 9.
(1) Право на суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа имају корисници који се
баве овом производњом, уписани у РПГ, и којима је у складу са Законом о заштити биља
издато увјерење о здравственом стању цвијећа од овлашћене институције.
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(2) Право на суфинансирање из става 1. овог члана остварују корисници на основу захтјева уз који
се прилаже записник и увјерење о здравственом стању цвијећа те фактура и фискални рачун за
извршену услугу.
(3) Износ средстава за суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа, која корисник може
да оствари у текућој години, је до 200,00 КМ.
(4) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се Општини Шамац, најкасније до 31.
октобра текуће године.
2. Подршка сточарској призводњи
Члан 10.
(1) Право на премију за производњу товних свиња имају корисници уписани у РПГ, који
посједују минимално 30 товљеника у турнусу са максималном тежином до 35 kg по товљенику
на почетку това и са тежином до 130 kg по товљенику на крају това уз минимално 80 дана
това.
(2) Премија за производњу товних свиња остварује се по окончању това а на основу захтјева који
се подноси Општини Шамац.
(3) Уз захтјев из става 2. овог члана прилаже се потврда за обављене мјере здравствене заштите
животиња која садржи идентификационе бројеве свиња а коју издаје надлежна ветеринарска
организација, и овјерену изјаву о тову свиња (Образац 5.).
(4) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за исплату премије за производњу товних свиња подноси се Општини Шамац одмах по
завршетку това, а најкасније до 31. октобра текуће године, с тим да за грла која се ставе у тов
после 31. октобра текуће године захтјев за подстицаје може да се подносе у наредној
календарској године и рјешаваће се по правилнику из те године.
Члан 11.
(1) Право на премију за производњу товних јунади имају корисници уписани у РПГ, који
посједују минимално 3 товна грла са максималном тежином до 250 kg по грлу на почетку това
и остваре минимални прираст од 320 kg по грлу уз минимално 200 дана това.
(2) Премија за производњу из става 1. овог члана остварује се по окончању това а на основу
захтјева који се подноси Општини Шамац, уз који се прилажу копије пасоша животиња које
издаје надлежна ветеринарска организација, и овјерена изјава о тову јунади (Образац 5.).
(4) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за исплату премије за производњу товних јунади подноси се Општини Шамац одмах по
завршетку това, а најкасније до 31. октобра текуће године, с тим да за грла која се ставе у тов
после 31. октобра текуће године захтјев за подстицаје може да се подносе у наредној
календарској године и рјешаваће се по правилнику из те године.
Члан 12.
(1) Право на премију за производњу и узгој приплодних крмача, имају корисници уписани у
РПГ, чије основно стадо чини најмање 5 крмача.
(2) Премија за узгој квалитетно приплодних крмача из става 1. овог члана остварује се на основу
захтјева који се подноси Општини Шамац, уз који се прилаже потврда за обављене мјере
здравствене заштите животиња која садржи идентификационе бројеве грла, а коју издаје
надлежна ветеринарска организација.
(3) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години износи до 400,00 КМ.
(4) Захтјев за исплату премије за производњу приплодних крмача подноси се Општини Шамац, а
најкасније до 31. октобра текуће године.
Члан 13.
(1) Право на премију за производњу и узгој стеоних јуница имају корисници уписани у РПГ,
који у току године одгоје минимално једно квалитетно приплодно грло.
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(2) Захтјев за остваривање премије за производњу стеоних јуница подноси се Општини Шамац уз
који се прилаже копија пасоша животиња те потврда надлежне ветеринарске службе о
вјештачком осјемењавању и утврђеној гравидности за јунице.
(3) Максимални износ подстицајних средстава која подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(4) Захтјеве за исплату премије за производњу стеоних јуница подноси се Општини Шамац
најкасније до 31. октобра текуће године, с тим да за грла која се узгоје после 31. октобра
текуће године захтјев за подстицаје може да се подносе у наредној календарској године и
рјешаваће се по правилнику из те године.
Члан 14.
(1) Регрес за трошкове вађења и анализе крви код музних крава и бикова остварују корисници
(у даљем тексту: власник) једном годишње који су уписани у РПГ, а на основу цијене вађења
и анализе крви, која обухвата трошкове изласка ветеринара на терен и вађење и анализа крви
код музних крава и бикова.
(2) Право на регрес из става 1. овог члана остварује власник животиња који Општини Шамац
поднесе
захтјев уз који прилаже копије пасоша животиња, увјерење од надлежне
ветеринарске организације са подацима о власнику животиња, броју ушних маркица
животиња код којих је извршено вађење крви, вријеме кад је спроведено вађење крви и цијена
коју је власник платио за трошкове вађења и анализе крви и фискални рачун о плаћеној
услузи.
(3) Регрес за спроведене мјере из става 1. овог члана исплаћује се у висини до 100% плаћене
цијене вађења и анализе крви .
(4) Максимални износ подстицајних средстава који подносилац захтјева може остварити за ову
врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за трошкове вађења и анализе крви подноси се општини Шамац најкасније до 31.
октобра текуће године, с тим да за трошкове који настану после 31. октобра текуће године
захтјев за подстицаје може да се подносе у наредној календарској године и рјешаваће се по
правилнику из те године.
Члан 15.
(1) Право на премију за производњу и узгој приплодних оваца имају корисници уписани у РПГ,
чије основно стадо има минимално 20 оваца.
(2) Под основним стадом из става 1. овог члана подразумијевају се јединке које су дале потомство
и приплодни овнови.
(3) Премија за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца из става 1. овог члана остварује
се на основу захтјева уз који се прилаже увјерење од надлежне ветеринарске организације, да
су приплодне оваце уписане у матичну евиденцију надлежне ветеринарске организације и да
посједују ушне маркице, те да им је извршено вађење и анализа крви.
(4) Максимални износ премије из става 1. овог члана коју подносилац захтјева може остварити за
ову врсту подстицаја у текућој години је до 400,00 КМ.
(5) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се Општини Шамац, најкасније до 31.
октобра текуће године, с тим да за грла која се узгоје после 31. октобра текуће године захтјев
за подстицаје може да се подносе у наредној календарској године и рјешаваће се по
правилнику из те године.
Члан 16.
(1) Право на премију за производњу и узгој пчела остварују корисници који су уписани у
евиденцију пчелара и пчелињака Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске (у даљем тексту: евиденција) и који посједују најмање 5 (пет) кошница,
односно пчелињих друштава.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници путем удружења пчелара
општине Шамац а на основу захтјева у којем се, осим података из члана 2. овог Правилника,
наводи и број пчелара и пчелињих друштава за које се подноси захтјев, а који морају да
одговара подацима евиденције.
(3) Уз захтјев из става 2. овог члана достављају се уредно попуњени обрасци - Прилог број 2.
Правилника о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској
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("Службени гласник Републике Српске", број 116/11), за све чланове удружења који у складу
са ставом 1. овог члана имају право на премију.
(4) Maксимални износ премије за производњу и узгој пчела у текућој години коју корисник може
да оствари је до 8 КМ по једној кошници и до 400,00 КМ по кориснику.
(5) Захтјев за подстицаје из става 1. овог члана подноси се најкасније до 31. октобра текуће
године.
3. Остале мјере подршке
Члан 17.
(1) Право на подстицајна средства за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз
набавку опреме за пластеничку производњу, имају корисници подстицаја уписани у РПГ,
који су у текућој години извршио улагања у:
1) изградњу пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу од најмање 100 м2,
уписане као начин кориштења поЉопривредног земљишта у РПГ-у и
2) пратећу опрему пластеника, укључују: систем гријања и вентилације, мреже за
засјењивање, тунелске фолије, агротекстил и контејнере за производњу расаде.
(2) Право на премију из става 1. овог члана остварују корисници на основу захтјева уз који
прилажу фискалне рачуне са фактурама као доказ о инвестираним средствима, за набавку
материјала и опреме.
(3) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана утврђују се у висини од 15% од
инвестираних средстава и не могу бити већа од 500 КМ по кориснику
(4) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за пластенике подноси се најкасније до
31. октобра текуће године.
Члан 18.
(1) Право на подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Општине Шамац и
невладиних хуманитарних организација остварују корисници на подручју општине Шамац.
(2) Општина Шамац и невладине хуманитарне организације као суфинансијери у заједничким
пројектима у области пољопривреде одређују врсту улагања, трошкове и одобравају средства
из става 1. овог члана што је садржано у јавном позиву за учешће у пројекту.
(3) Висина подстицајних средстава за намјену из овог члана не може бити већа од новчаног износа
одређеног Планом кориштења средстава у текућој години.
Члан 19.
(1) Право на подстицајна средства за унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима
остварује се кроз подршку:
1) пољопривредним манифестацијама (сајмовима и изложбама у области пољопривреде и
руралног развоја), и
2) стручним едукацијама.
(2) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварују удружења пољопривредних
произвођача општине Шамац на основу захтјева уз који прилажу:
1) предрачун или рачун и програм за намјену из става 1. тачка 1) овог члана и
2) спецификацију трошкова, предрачун или рачун и програм за намјену из става 1.
тачка 2) овог члана.
(3) Трошкови из става 1. овог члана који не могу бити предмет подстицаја су:
хонорари, лична примања (осим за лица која имају уговор о раду за обављање наведених
активности, а која нису запослена код субјекта који је подносилац захтјева), режијски
трошкови (струја, вода, одржавање, телефон и слично) и сви други трошкови за које није
могуће обезбиједити доказ.
(4) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана исплаћују се у висини до 1.000 КМ по
активности или програму.
(5) Корисник средстава дужан је да достави извјештај о намјенском утрошку средстава
документован са рачунима, уговорима, доказима о извршеним уплатама, у року 90 дана од
дана уплате средстава на рачун корисника.
(6) Захтјеве за подстицајна средства из става 1. овог члана подноси се општини Шамац најкасније
до 15. децембра текуће године.
Члан 20.
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(1) Право на новчана средства за ванредне помоћи у пољопривреди имају пољопривредна
газдинства код којих се процијени да је настала ванредно ситуација узрокована ванредним
околностима (пожар, олујно невријеме, трихинела код свиња) и ничим изазвана од стране
носиоца и чланова пољопривредног газдинства и ако се утврди да би ускраћивањем новчане
помоћи била доведена у питање егзистенција овог поЉопривредног газдинства
(2) Новчану помоћ из става 1.овог члана одобравају се на основу записника о утврђеним
чињеницама од стране Комисије.
(3) Максимални износ новчаних средстава из става 1. овог члана, која подносилац захтјева може
да оствари у текућој години је до 1.000,00 КМ.
(4) Захтјеве за ванредне помоћи и интервенције у пољопривреди подноси се општини Шамац
најкасније у року од 7 дана од настанка ванредне ситуације у текућој години.
III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредби овог правилника врши Пољопривредни
инспектор.
Члан 22.
(1) Одобравање подстицајних средства из овог Правилника врши се по истеку прописаног рока за
подношење захтјева а исплаћују се корисницима према извршењу Буџета општине Шамац за
текућу годину.
(2) О провођењу овог Правилника начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове
подноси извјештај Начелнику општине.
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 01-022-98/19
Датум, 02.04.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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Општин
а
Шамац

Образац 1.
за физичка лица

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

РБПГ
ЈМБ
Презиме и име корисника (носиоца
газдинства)
Адреса становања
Број
трансакционог
рaчуна

Мо
б

Број
телефона

Фиксни

Банка

Датум

2

0

1

9

ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села за 2018. годину, а у складу са чланом_____________исплатите подстицајна средства за:

(Навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев)
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Навести документацију која се прилаже уз овај захтјев)
ИЗЈАВА
Својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су наведени
подаци тачни. Омогућићу приступ Комисији за подстицаје приликом њихове контроле испуњености услова
за остваривање подстицаја. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су
наведени подаци или приложени документи неистинити, или да су добијена подстицајна средства
ненамјенски утрошена.
Потпис подносиоца захтјева:
________________________________
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Општин
а
Шамац

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

Образац 2.
за пословне
субјекте

Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

РБПГ
ЈИБ
Назив пословног субјекта
Сједиште
Број
трансакционог
рaчуна

Мо
б

Број
телефона

Фиксни

Банка

Датум

2

0

1

9

ПРЕДМЕТ: Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди
Обраћам вам се у овом захтјеву да, на основу Правилника о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села за 2018. годину, а у складу са чланом_____________исплатите подстицајна средства за:

(Навести врсту подстицаја за коју се подноси овај захтјев)
Уз Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје прилажем сљедећу документацију:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(Навести документацију која се прилаже уз овај захтјев)
ИЗЈАВА
Као законски заступник пословног субјекта / својевољно, под пуном моралном, материјалном и кривичном
одговорношћу, изјављујем да су наведени подаци тачни. Омогућићу приступ Комисији за подстицаје
приликом њихове контроле испуњеностиуслова за остваривање подстицаја. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документи неистинити, или да
су добијена подстицајна средства ненамјенски утрошена.
Потпис подносиоца захтјева/ и печат:
МП

________________________________

21

Страна 22 - Сриједа 03. април 2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 5
Образац 3.
СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОСТИЦАЈА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДУВАНА У ЛИСТУ
- ПО БАНКАМА
Организатор производње:
Назив банке:
Жиро-рачун банке:
Ред.
бр.

Презиме и име носиоца
ПГ

Мјесто
пребивалишта

ЈМБ

1

2

3

4

БПГ

5

Број уговора

6

Површина засађеног дувана у
дунумима

Количина откупљеног дувана
у кг

Вирџинија

Берлеј

Вирџинија

Берлеј

Број текућег
рачуна

7

8

9

10

11

УКУПНО:

Мјесто и датум

Печат и потпис овлашћеног лица
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Образац 4.
СПЕЦИФИКАЦИЈА КОРИСНИКА ПОСТИЦАЈА ПРЕМИЈЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВОЋА, ПОВРЋА И ГЉИВА
- ПО БАНКАМА
Организатор производње:
Назив банке:
Жиро-рачун банке:

Ред.
бр.

Презиме и име носиоца
ПГ

Мјесто
пребивалишта

ЈМБ

Број уговора

1

2

3

4

5

Површина под засадом

Количина
откупљеног
пољопривредног
производа у кг

Назив банке

Број текућег
рачуна

6

7

8

9

УКУПНО:
Мјесто и датум

Печат и потпис овлашћеног лица
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Општина
Шамац

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

Образац 5.

Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

РБПГ
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног
субјекта

Адреса пребивалишта /
сједиште
пословног субјекта
Датум

2

0

1

9

ИЗЈАВА

Којом ја __________________________ , из__________________________,
ЈМБ________________________, као подносилац / овлаштено – одговорно лице подносиоца
захтјева за право на премију за тов ____________________________ у 201__. години, под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да сам дана______________
201__. године у тов ставио ________________ предметних товних грла просјечне тежине од
_________ кг, те их држао у тову _________ дана и остварио просјечну тежину од ________ кг
по грлу на крају това.
Датум: _____/_____/ 201___. године

Изјаву дао:

Мјесто: ____________________

__________________________
(читко уписати име и презиме)
М. П.
___________________________
(потпис)
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Општина
Шамац

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

Образац 6.

Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

РБПГ
ЈМБ/ЈИБ
Презиме и име / назив пословног
субјекта

Адреса пребивалишта /
сједиште
пословног субјекта
Датум

2

0

1

9

ИЗЈАВА

Којом ја __________________________ , из__________________________,
ЈМБ________________________, као подносилац / овлаштено – одговорно лице подносиоца
захтјева за остваривање премије за производњу воћа ____________________________ у 201__.
години, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је сво
произведено и продато воће за које се подноси подстицај из властите производње.
Датум: _____/_____/ 201___. године

Изјаву дао:

Мјесто: ____________________

___________________________
(читко уписати име и презиме)
М. П.
___________________________
(потпис)

124.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16),
члана 66. и 88. став 3 Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ број 9/17),
сагласно одредбама члана 4. и 6. Посебног колективног уговора за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске број 85/18“), Начелник општине
Шамац д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о платама и накнадама запослених у
Општинској управи општине Шамац
Члан 1.
У члану 25. Саставни дио Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској управи општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ број 15/17, 16/17, 21/17, 4/18 и 17/18) у Прилогу 1„Преглед коефицијената сложености послова по систематизованим радним мјестима Општинске управе
Општине Шамац“ у одсјеку Територијална ватрогасна јединица радно мјесто под редним бројем 2.
Замјеник старјешине досадашњи коефицијент „9,40“ мијења се у „8,50“.
Члан 2.
У преосталом дијелу Правилник о платама и накнадама запослених у Општинској управи Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ број 15/17, 16/17, 21/17, 4/18 и 17/18) остаје непромјењен.
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Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-022-76/19
Датум, 18.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

125.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 66. и 88. став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17), те
одредбама Правилника о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне
заштите и утврђивању функционалног стања корисника („Службени гласник Републике Српске“, број
116/12) Начелник oпштине Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
о допуни рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника
I
У тачки I Рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника број 01-1114/2019 од 21.01.2019. године, у дијелу „Повремени чланови стручне комисије“, након подтачке 5. додаје
се нова подтачка и то „6. др Нада Аџић, специјалиста офталмолог“.
Досадашња подтачка 6. постаје подтачка 7.

II
У преосталом дијелу Рјешење о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника број 01-1114/2019 од 21.01.2019. године остаје непромијењено.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111- 32 /2019
Датум, 13.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

126.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 66. и
88. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17) и чланa 12. Правилника о условима и
начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним
дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина и опреме и субвенционисање трошкова стандардизације
квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години („Службени гласник општине Шамац“, број:
4/19), Начелник Општине Шамац расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за остваривање субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним
дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години
I Предмет
Предмет јавног позива је остваривање субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским
и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова набавке машина и опреме и субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години.
Укупна средства за остваривање субвенција по овом јавном позиву износе 70.000,00 КМ, а извор средстава
је буџет општине Шамац.
Додјела средстава извршиће се на основу Правилника о условима и начину остваривања субвенција за
запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова
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набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и
правна лица у 2019. години („Службени гласник општине Шамац“, број 4/19) и Уговора између Начелника општине
и корисника субвенција.
Средства се додјељују према сљедећим критеријумима:
-

Подстицај 1 (производна дјеладност):
1а - субвенција у износу од 1.500,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у производним
дјелатностима;
1б - субвенција у износу од 1.000.00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у
производним дјелатностима;

-

Подстицај 2 (занатска дјелатност):
2а – субвенција у износу од 1.000,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у занатским
дјелатностима;
2б - субвенција у износу од 800.00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у
занатским дјелатностима;

-

Подстицај 3 (услужна дјелатност)
3а – субвенција у износу од 1.000,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ВСС/ВШС у услужним
дјелатностима;
3б – субвенција у износу од 800,00 КМ за запошљавање незапосленог лица са ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК у
услужним дјелатностима;

-

Подстицај 4 за послодавце који обављају дјелатност (производња, занатство или услуге), а ради
запошљавања или самозапошљавања инвалидног лица.

-

За ново запошљавање незапосленог инвалидног лица до 8. категорије, у складу са његовом стручном
спремом и достављеним доказом о степену инвалидности, износ подстицаја из претходног става се увећава
до 50%.
- У случају запошљавања или самозапошљавања једног или више незапослених инвалидних лица I до IV
категорије, под условом да није остварен подстицај из претходног става, износ субвенције износи 1.000,00
KM по запосленом раднику без обзира на стручну спрему.
- За ново запошљавање, послодавци могу остварити право на један од подстицаја:
• у производним дјелатностима за 5 (пет) и више радника,
• у занатским и услужним 3 (три) и више радника.
- Субвенционисање трошкова набавке машина или опреме:
- рефундације дијела трошкова набавке машина или опреме која је купљена у текућој години.
Рефундирани износ се одобрава у висини до максимално 5.000,00 КМ, на основу фактуре са фискалним
рачуном или извода рачуна из пословне банке о плаћању истог.
- Субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања (ISO стандарди и сл.):
- Рефундација дијела трошкова стандардизације квалитета пословања за послодавце без обзира на
дјелатност коју обављају одобрава се у износу до 2.000 КМ, након достављања доказа о посједовању
квалитета пословања (ISO стандари и сл.) прибављеног у текућој години.
Одобрена средства дозначавају се по закључењу уговора.
II Намјена
Субвенције које се додјељују намијењене су послодавцима за запошљавање нових радника и појединцима у
сврху запошљавања, уз суфинансирање дијела трошкова радног мјеста, субвенционисање трошкова набавке машина
или опреме и субвенционисање стандардизације квалитета пословања у сврху развоја привреде и предузетништва на
подручју општине Шамац.
Послодавци (правна лица и предузетници), који испуњавају услове за додјелу субвенција, могу остварити
право за једну или више сљедећих намјена:
За ново запошљавање:
- Подстицај 1 - за послодавце који обављају производну дјелатност
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-

Подстицај 2 - за послодавце који обављају занатску дјелатност
Подстицај 3 - за послодавце који обављају услужну дјелатност
Подстицај 4 - за послодавце који обављају дјелатност (производња, занатство или услуге) ради
запошљавања или самозапошљавања инвалидног лица.
За субвенционисање трошкова набавке машина или опреме:
- Рефундације дијела трошкова набавке машина или опреме намијењене у производне сврхе.
За субвенционисање трошкова стандардизације квалитета пословања (ISO стандарди и сл.):
- Рефундација дијела трошкова стандардизације квалитета пословања за послодавце без обзира коју дјелатност
обављају.
III Услови
Корисници субвенција, правна лица и предузетници морају да испуњавају сљедеће услове:
- да имају регистровано сједиште, пословну јединицу или предузетничку дјелатност на подручју општине
Шамац, прије објаве јавног позива за додјелу субвенције (доказују рјешењем о регистрацији),
- да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса, у складу са законом,
- да имају најмање једног запосленог радника на неодређено вријеме, укључујући и власника,
- да је лице, за које се тражи субвенција, на евиденцији Завода за запошљавање - Биро Шамац,
- да у претходна три мјесеца нису смањили број запослених, осим у случају нормалне флуктуације
запослених,
- да над њима није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак,
- да у финансијском извјештају немају исказан губитак изнад висине капитала,
- да не запошљавају лица којима је код истог послодавца радни однос престао у посљедњих годину дана.
- да је стандардизација квалитета пословања извршена у текућој години (за послодавце који подносе захтјев
за ову врсту подстицаја).
Право на субвенцију за запошљавање нових радника не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из
области игара на срећу, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава.
Право на субвенције не могу остварити ни субјекти који су користили средства по неком другом програму
запошљавања или самозапошљавања, а нису реализовали уговорну обавезу по неком од претходних програма.
IV Потребни документи
(1) Привредна друштва и предузетници за запошљавање нових радника, уз прописани образац захтјева,
прилажу сљедећа документа:
- рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
- обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
- доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске и доказ о измиреним
обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
- доказ о броју запослених радника и измиреним обавезама према истим, из Пореске управе Републике
Српске,
- увјерење о незапослености од Завода за запошљавање – Биро Шамац, за лица за која се тражи субвенција,
- овјерену и потписану изјаву да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца престао у
посљедњих годину дана,
- доказ да над њима није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак,
- доказ о степену инвалидности у случају запошљавања инвалидних лица,
- комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне
за одлучивање о поднесеној пријави.
(2) Привредна друштва и предузетници за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме, уз
прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:
- рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
- обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
- доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске и доказ о измиреним
обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
- фактура са фискалним рачуном за купљену машину или опрему или извод рачуна из банке о плаћању истог.
(3) Привредна друштва и предузетници за субвенционисање дијела трошкова стандардизације квалитета
пословања (ISO стандари и сл.), уз прописани образац захтјева, прилажу сљедећа документа:
- рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
- обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
- доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске и доказ о измиреним
обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
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-

доказ о прибављеном стандарду квалитета пословања (ISO стандари и сл.),
уговор или фактура са фискалним рачуном или извод из банке као доказ о извршеном плаћању
сертификације овлашћеној институцији.

Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се поштом или лично, у запечаћеним ковертама, на адресу
Општинске управе општине Шамац.
V Провођење поступка
Начелник именује Комисију за оцјењивање захтјева за додјелу субвенција (у даљем тексту: Комисија), која
ће анализирати пристигле захтјеве, те за оне који испуњавају услове, утврђене овим Правилником, унутар сваког
појединачног подстицаја, доставити приједлог начелнику након анализе.
VI Обавезе
На приједлог Комисије, Начелник општине доноси Одлуку о додјели субвенција, а са сваким корисником
субвенције, појединачно, закључује се уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши
исплата субвенције.
Уговор закључује Начелник општине или лице које он овласти за потписивање.
При потписивању уговора, корисник субвенције дужан је да достави доказ о заснивању радног односа за
лица која се запошљавају (образац 3100 из Пореске управе о пријави радника), те гаранцију банке или мјеницу, као
инструмент обезбјеђења.
Корисник субвенције дужан је да најмање 18 мјесеци редовно измирује обавезе по основу пореза и
доприноса у складу са законом за запослене раднике по овом основу, те да на полугодишњем нивоу, Општини
Шамац – Одјељењу за привреду и инспекцијске послове, доставља доказ о уплати наведених пореза и доприноса.
Уколико послодавац (правно лице или предузетник) корисник субвенције за запошљавање, на захтјев лица
које је запослио, раскине радни однос са истим, дужан је да заснује радни однос са другим незапосленим лицем са
евиденције Завода за запошљавање, за преостало вријеме, утврђено уговором.
Ако послодавац (правно лице или предузетник) корисник субвенције, престане са обављањем дјелатности,
прије истека рока утврђеног уговором, или не измирује обавезе према Пореској управи Републике Српске, дужан је
да врати цјелокупан износ субвенције, уз прописану законску камату за број радника корисника субвенције.
Након одобравања субвенција за ново запошљавање, корисници субвенција не могу вршити смањивање
укупног броја радника, изузев радника којима је радни однос престао, по основу права на пензију.
Укупан број радника чине радници који су већ били у радном односу код послодавца и радници које је послодавац
запослио, по основу одобрене субвенције.
Корисник, код којег се утврди ненамјенско коришћење одобрене субвенције, у наредних 5 година неће моћи
остварити право на субвенције које додјељује општина.
VII Рокови
Захтјеви по овом јавном позиву се могу подносити до 31.10.2019. године до 15:00 часова.
Предузетници и правна лица која поднесу пријаву на јавни позив након истека рока неће моћи остварити
право на субвенција у 2019. години, с тим да њихов захтјев неће бити одбачен као неблаговремен, него ће се узети у
разматрање приликом обраде захтјева за субвенције у 2020. години.
Исплата новчаних средстава за ново запошљавање ће се вршити сукцесивно након доставе пријаве на Јавни
позив, а остале врсте исплата субвенција ће се обављати након истека рока Јавног позива.
Додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду и инспекцијске послове на тел: 054/611‐800
или 054/611‐217
Захтјеви са потребном документацијом се достављају у шалтер салу (соба број 1) или путем поште на
адресу:
Општина Шамац улица Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Број: 01-022-82/19
У Шамацу, 27.03.2019. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗАХТЈЕВ ЗА ДОДЈЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ РАДНИКА У
ПРОИЗВОДНИМ, ЗАНАТСКИМ И УСЛУЖНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И
ПРАВНА ЛИЦА
1. Основни подаци:
Име и презиме и назив радње (за предузетнике): __________________________________
____________________________________________________________________________
Назив правног лица: __________________________________________________________
Адреса сједишта: _____________________________________________________________
ЈМБ/ЈИБ: ___________________________________________________________________
Општина: ___________________________________________________________________
Претежна дјелатност: __________________________________________________________
Класификација дјелатности (шифра): ____________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________
Број жиро рачуна: ____________________________________________________________
Назив банке код које је отворен рачун: __________________________________________
Број новозапослених радника са ССС/ВКВ/КВ/ПК/НК ______________________ и
ВСС/ВШС: ________________________________ .
Краћи опис фирме/предузетничке радње, односно послова којим се бави и план ________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Датум подношења
________________________

М.П.

Потпис подносиоца захтјева
_____________________________
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Напомена: Неопходна документација за попуњавање и подношења захтјева се налази на полеђини
овог обрасца
2. Неопходна документација:
-

рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
доказ о броју запослених радника и измиреним обавезама према истим, из Пореске управе
Републике Српске,
увјерење о незапослености од Завода за запошљавање – Биро Шамац, за лица за која се тражи
субвенција,
доказ о степену инвалидности (за запошљавање инвалидних лица)
овјерену и потписану изјаву да не запошљава лица код којих је радни однос код истог послодавца
престао у посљедњих годину дана,
доказ да није покренут или отворен стечајни, односно ликвидациони поступак
фотокопија жиро рачуна.

ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗАХТЈЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ЗА
ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ПРАВНА ЛИЦА
1. Основни подаци:
Име и презиме и назив радње (за предузетнике): __________________________________
____________________________________________________________________________
Назив правног лица: __________________________________________________________
Адреса сједишта: ____________________________________________________________
ЈМБ/ЈИБ: ___________________________________________________________________
Општина: __________________________________________________________________
Претежна дјелатност: _________________________________________________________
Класификација дјелатности (шифра): ____________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________
Број жиро рачуна: ___________________________________________________________
Назив банке код које је отворен рачун: _________________________________________
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Краћи опис фирме/предузетничке радње, односно послова којим се бави и план _______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Неопходна документација:
-

рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника (фотокопија),
обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
рачун за купљену машину или опрему и извод рачуна из банке о плаћању истог,
фотокопија жиро рачуна.

Датум подношења
________________________

М.П.

Потпис подносиоца захтјева
_____________________________

ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ЗАХТЈЕВ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
ПОСЛОВАЊА
1. Основни подаци:
Име и презиме и назив радње (за предузетнике): __________________________________
____________________________________________________________________________
Назив правног лица: __________________________________________________________
Адреса сједишта: ____________________________________________________________
ЈМБ/ЈИБ: ___________________________________________________________________
Општина: __________________________________________________________________
Претежна дјелатност: _________________________________________________________
Класификација дјелатности (шифра): ____________________________________________
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Телефон: ____________________________________________________________________
Број жиро рачуна: ___________________________________________________________
Назив банке код које је отворен рачун: _________________________________________
Краћи опис фирме/предузетничке радње, односно послова којим се бави и план _______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.
-

Неопходна документација:
рјешење о регистрацији привредног друштва или предузетника(фотокопија),
обавјештење о разврставању по дјелатностима (за правна лица) - из АПИФ-а,
доказ о измиреним пореским обавезама, из Пореске управе Републике Српске, и доказ о
измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;
доказ о прибављеном стандарду квалитета пословања (ISO стандари и сл.),
уговор или фактура са фискалним рачуном или извод из банке као доказ о извршеном плаћању
сертификације овлашћеној институцији.

Датум подношења

М.П.

Потпис подносиоца захтјева

________________________

_____________________________

ОГЛАСИ
127.
Молимо да на трошак странке објавите
ОГЛАС
Општинска управа Општине Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на
основу рјешења број 06-372-4/19 од 20.03.2019. године, извршиo је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број 06-37 упис оснивања Заједница етажних власника
„Љепши Град“ ул. К. А. I Карађорђевића 22, Шамац са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника „Љепши Град“ ул. К. А. I Карађорђевића 22, Шамац.
Оснивачи: 4 етажна власника станова стамбене зграде. Дјелатност: 8110-помоћне дјелатности управљања
зградама. Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, док чланови одговарају супсидијарно до висине свог удјела у плаћању трошкова
инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким дијеловима зграде. Заједницу
заступају Борислав Савић предсједник Скуштине заједнице етажних власника самостално и без
ограничења и Нада Шишић замјеник предсједника Скуштине заједнице етажних власника самостално и
без ограничења.
Број: 06-372-4/19
Дана: 20.03.2019. године

Службено лице органа
Ведрана Михаљчић
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
104. Одлука о додјељивању Повеље за 2018. годину Влади Републике Србије
105. Одлука о додјељивању Априлске награде за 2018. годину
106. Одлука о додјељивању Плакете за 2018. годину
107. Одлука о додјељивању Похвале за 2018. годину
108. Одлука о продаји непосредном погодбом градског земљишта у својини општине
Шамац ради обликовања-комплетирања парцеле
109. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама
110. Закључак о усвајању Извода из Записника са XXVIII редовне сједнице Скупштине
општине Шамац
111. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у
периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
112. Закључак o усвајању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе
Општине Шамац у 2018. години
113. Закључак o усвајању Извјештаја о утрошку средстава за развој пољопривреде и
села за 2018. годину
114. Закључак o усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу субвенција за
запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима,
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова
стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у 2018. години
115. Закључак o усвајању Извјештаја о утрошку средстава прикупљених по основу
водних накнада у 2018. години са Планом коришћења средстава од водних накнада у
2019. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2018. годину
116. Закључак o усвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која
се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2018. години
117. Закључак о прихватању Информације o раду Општинске борачке организације
Шамац за 2018. годину са Програмом рада Општинске борачке организације Шамац за
2019. годину
118. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Шамац
119. Закључак o усвајању Извјештаја Koмисије за спровођење Поновног јавног конкурса
за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
120. Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Шамац
121. Рјешење о разрјешењу члана Управног одобра Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац
122. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одобра Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
123. Правилник о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде
и села
124. Правилник о измјени Правилника о платама и накнадама запослених у Општинској
управи општине Шамац
125. Рјешење о допуни рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању
способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника
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126. Јавни позив за остваривање субвенција за запошљавање нових радника у
производним, занатским и услужним дјелатностима, субвенционисање трошкова
набавке машина или опреме и субвенционисање трошкова стандардизације квалитета
пословања за предузетнике и правна лица у 2019. години

ОГЛАСИ
127. Оглас

Сриједа, 03. април 2019. године - Службени гласник општине Шамац - Број 5/19
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића
број 4. Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. 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 562011-00001661-17.
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