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На основу члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и и 9/07),
члана 4. став 5 и 6 и члана 5. Пословника Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) Скупштина општине Шамац, на Конститутивној сједници одржаној
дана 30.11.2012.године, донијела јe
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору Радног предсједништва Конститутивне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
За чланове Радног предсједништва Конститутивне сједнице Скупштине општине Шамац у
сазиву 2012-2016. год. изабрани су:
1. Рајко Курешевић, испред Социјалистичке партије, за предсједавајућег
2. Саша Маслић, испред Савеза независних социјалдемократа – Милорад
Додик, за члана
3. Ружа Станишић, испред Демократског народног савеза, за члана
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-33/2012
Датум,30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК ПРЕТХОДНОГ
САЗИВА СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 35. став 1. алинеја 19., а у вези са чланом 39.став 3. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) Скупштина општине Шамац, на
Конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године, донијела ја
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата
I
У Комисију за верификаију мандата Скупштине општине Шамац изабрани су:
1. Горан Глигоревић, предсједник, испред Савеза независних социјалдемократаМилорад Додик
2. Џевад Мешић, члан, испред Странке демократске акције
3. Бојана Марковић, члан, испред Партије демократског прогреса.
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II
Комисија из тачке I овог рјешења ће прегледати Одлуку Централне изборне комисије БиХ о
потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2012. године број 051-07-1-2240-1/12 од 06.11.2012. године и извршити увид у издата увјерења о додјели мандата
одборницима у Скупштини општине Шамац о истом поднијети Извјештај Скупштини општине са
приједлогом за верификацију мандата.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-34/2012
Датум, 30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Рајко Курешевић
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На основу чл. 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07)
Скупштина општине Шамац, на Конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
I
Усваја се Извјештај за верификацију мандата одборницима у Скупштини општине Шамац,
мандатног сазива 2012-2016. године, поднесен од стране Комисије за верификацију мандата.
II
Верификациони материјал је у прилогу овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111- 35/2012
Датум, 30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Рајко Курешевић
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На основу члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 4/05 и 9/07),
а након разматрања Извјештаја Комисије за верификацију мандата, Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборницима у Скупштини општине Шамац у мандатном сазиву 2008-2012.
године
I
Констатује се престанак мандата одборницима у Скупштини општине Шамац у мандатном сазиву
2008-2012. године, због истека времена на које су бирани и то:
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД Милорад Додик
1. Маринковић Предраг
2. Богдановић Јелена
3. Вуковић Јока
4. Лукић Стево
5. Зорановић Радован
6. Маслић Саша
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7. Тутњевић Драган
СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1. Симић Драшко
2. Сјенчић Слободан
3. Варадиновић Симо
4. Мокрић Петар
5. Цвијетић Десанка
КОАЛИЦИЈА ЗА БОЉИ ЖИВОТ -ДНС И ДС
1. Митровић Недељко
2. Недић Јово – Јоги
3. Станишић Ружа
НЕЗАВИСНА СТРАНКА др. Михајло Товирац
1. Товирац Михајло
2. Дамјановић Бранка
ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1. Радовић Младен
2. Вучићевић Здравко
ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА – ХДЗБиХ, ХСС-НХИ, ХДЗ 1990
1. Ивановић Ђуро
2. Туњић Маријан
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА РС
1. Ђукић Јадранка
САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ
1. Босић Радо
2. Николић Илија
3. Маринковић Лазар
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-36/2012
Датум, 30.11.2012. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Рајко Курешевић
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На основу члана 35. Статута општине Шамац (Сл.гласник општине Шамац, број 4/05 и 9/07), а након
разматрања Извјештаја Комисије за верификацију мандата, Скупштина општине Шамац је, на
Конститутивној сједници, одржаној дана 30.11.2012. године, д о н и ј е л а
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборницима Скупштине општине Шамац
I
Верификују се мандати одборницима Скупштине општине Шамац, у мандатном сазиву 20122016. године и то:

1.
2.

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
Благоје Симић
Симо Варадиновић
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3.
4.
5.
6.

Брано Гајић
Драшко Симић
Десанка Цвијетић
Николина Шкрбић

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД – Милорад Додик
1.
Предраг Маринковић
2.
Симо Босић
3.
Горан Глигоревић
4.
Синиша Кремоњић
5.
Саша Маслић
ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1.
Јово Недић
2.
Недељко Митровић
3.
Ружа Станишић
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ДРАГАН ЧАВИЋ
1.
Ђорђе Милићевић
2.
Мишо Дервенић
3.
Ђорђа Кертић
ХСС – НХИ
1.
Ђуро Ивановић
2.
Маријан Туњић
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА РС
1.
Рајко Курешевић
2.
Јадранка Ђукић
ПДП ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1.
Бојана Марковић
2.
Симо Симић
НЕЗАВИСНА СТРАНКА др.Михајло Товирац
1.
Радо Босић
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ
1.
Џевад Мешић
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-37/2012
Датум, 30.11.2012. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Рајко Курешевић

152
На основу члана 30. став 1. алинеја 19 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. став 1. алинеја 19. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) Скупштина општине Шамац, на
Kонститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу предсједника, замјеника предсједника и
чланова Комисије за избор и именовање
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I
Разрјешавају се дужности предсједник, замјеник предсједника и чланови Комисије за избор и
именовање Скупштине општине Шамац, због истека мандата на који су бирани, и то:
др. Михајло Товирац, предсједник
Јадранка Ђукић, замјеник предсједника
Предраг Маринковић, члан
Ружа Станишић, члан
Лазар Маринковић, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
1.
2.
3.
4.
5.

Број:07-111-38/2012
Датум, 30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Рајко Курешевић
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 35. став 1. алиинеја 19. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) и члана 28. Пословника Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) Скупштина општине Шамац, на
Конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
избору предсједника, замјеника предсједника и чланова
Комисије за избор и именовања
I
У Комисију за избор и именовања Скупштине општине Шамац изабрани су:
1. Јадранка Ђукић, предсједник
2. Симо Босић, замјеник предсједника
3. Јово Недић, члан
4. Маријан Туњић, члан
5. Радо Босић, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-39/2012
Датум, 30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Рајко Курешевић
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На основу члана 30.став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05) и члана 35. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 4/05, и 9/07), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку функције предсједника Скупштине општине Шамац
1. Маринковић Предрагу престаје функција предсједника Скупштине општине
Шамац 30.11.2012. године, због истека мандата на који је биран.
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2. Права по основу радног односа и престанка функције именованом из претходне
тачке утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
У смислу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе предсједник
скупштине општине има статус функционера локалне самоуправе. Чланом 27. истог закона прописано
је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између осталог, и истеком мандата
на који је биран.
Такође, у складу са чланом 38. Закона о локалној самоуправи и чланом 44. Статута општине
Шамац, предсједник Скупштине општине је функционер и бира се на временски период трајања
мандата Скупштине општине
Мандат Скупштине општине претходног сазива престаје даном одржавања Конститутивне
сједнице, што значи да истог дана престаје и функција предсједнику Скупштине општине Шамац
претходног сазива.
У складу са Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе, функционер након
престанка функције остварује права утврђена овим законом, а то су: право на плату у трајању од шест
мјесеци, у висини коју је имао у вријеме престанка функције, с тим да ово право може престати и
раније и то заснивањем радног односа или стицањем права на пензију према прописима о пензијском и
инвалидском осигурању (члан 28. Закона), као и право да се након истека функције врати на посао код
ранијег послодавца, на послове који одговарају нивоу његове стручне спреме у складу са Законом (члан
30. Закона).
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање на сједници одржаној
30.11.2012.године, утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини
општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године донијела је
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- 40/2012
Датум, 30.11.2012. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Рајко Курешевић
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На основу члана 30.став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05) , члана 35. и 37. став 1. и 2. Статута
општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број: 4/05 и 9/07) и члана 8. став 1. Пословника
Скупштине општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број: 10/09, 9/10 и 20/10),
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o избору предсједника Скупштине општине Шамац
1. За предсједника Скупштине општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине,
изабран је Предраг Маринковић из Шамца.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је у складу са Законом функционер општине, а своју
дужност обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни
период, које ће донијети Комисија за избор и именовање Скупштине општине.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина
општине бира и разрјешава предсједника скупштине општине, потпредсједника скупштине општине,
замјеника начелника општине, секретара скупштине општине и чланове сталних и повремених радних
тијела скупштине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је да се избор
функционера врши у складу са Изборним законом, Законом о локалној самоуправи и Статутом
јединице локалне самоуправе.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 30.11.2012.године, а након обављених
консултација са политичким странкама и коалицијама које имају одборнике у Скупштини општине, у
складу са чланом 8. Пословника Скупштине
општине Шамац утврдила приједлог кандидата за предсједника Скупштине општине Шамац и то:
Предраг Маринковић из Шамца.
Након обављеног јавног гласања, у складу са чланом 8. став 1. и чланом 11. Пословника за
предсједника Скупштине општине изабран је Предраг Маринковић.
У складу са чланом 9. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, а у вези са
чланом 2. истог Закона прописано је да функционер своју дужност обавља са статусом запосленог лица
по основу рјешења о раду на мандатни период утврђен Изборним законом. Рјешење о радном односу
предсједнику Скупштине општине донијеће Комисија за избор и именовање Скупштине општине након
избора од стране Скупштине општине, што је регулисано чланом 5. став 1. Закона о статусу
функционера јединице локалне самоуправе.
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: 07-111-41/2012
Датум,30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
КОНСТИТУТИВНЕ СЈЕДНИЦЕ
Рајко Курешевић
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На основу члана 30.став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05) и члана 35. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 4/05, и 9/07), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац
4. Ивановић Ђури престаје функција потпредсједника Скупштине општине
Шамац 30.11.2012. године, због истека мандата на који је биран.
5. Права по основу радног односа и престанка функције именованом из претходне
тачке утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
У смислу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе потпредсједник
скупштине општине има статус функционера локалне самоуправе. Чланом 27. истог закона прописано
је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између осталог, и истеком мандата
на који је биран.
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Такође, у складу са чланом 38. Закона о локалној самоуправи и чланом 44. Статута општине
Шамац, потпредсједник Скупштине општине је функционер и бира се на временски период трајања
мандата Скупштине општине.
Мандат Скупштине општине претходног сазива престаје даном одржавања Конститутивне
сједнице, што значи да истог дана престаје и функција потпредсједнику Скупштине општине Шамац
претходног сазива.
У складу са Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе, функционер након
престанка функције остварује права утврђена овим законом, а то су: право на плату у трајању од шест
мјесеци, у висини коју је имао у вријеме престанка функције, с тим да ово право може престати и
раније и то заснивањем радног односа или стицањем права на пензију према прописима о пензијском и
инвалидском осигурању (члан 28. Закона), као и право да се након истека функције врати на посао код
ранијег послодавца, на послове који одговарају нивоу његове стручне спреме у складу са Законом (члан
30. Закона).
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање на сједници одржаној
30.11.2012.године, утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини
општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године донијела је
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: 07-111-42/2012
Датум,30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед
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На основу члана 30.став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05) , члана 35. и 37. став 1. и 2. Статута
општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број: 4/05 и 9/07) и члана 12. Пословника
Скупштине општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број: 10/09, 9/10 и 20/10),
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац
1. За потпредсједника Скупштине општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине
општине, изабран је Ђуро Ивановић из Гребница.
2. Потпредсједник Скупштине општине је у складу са Законом функционер општине, а своју
дужност обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни
период, које ће донијети предсједник Скупштине општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина
општине бира и разрјешава предсједника скупштине општине, потпредсједника скупштине општине,
замјеника начелника општине, секретара скупштине општине и чланове сталних и повремених радних
тијела скупштине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је да се избор
функционера врши у складу са Изборним законом, Законом о локалној самоуправи и Статутом
јединице локалне самоуправе.
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Чланом 37. став 1. Статута општине Шамац, прописано је да се потпредсједник Скупштине
општине бира на временски период трајања мандата Скупштине општине, а ставом 2. прописано је да
се бира на конститутивној сједници из реда одборника Скупштине.
Чланом 12. Пословника прописано је да се предлагање и избор потпредсједника Скупштине
спроводи по истом поступку који је утврђен за избор предсједника Скупштине, те у складу с истим
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 30.11.2012. године, а након обављених
консултација са политичким странкама и коалицијама које имају одборнике у Скупштини општине
утврдила приједлог кандидата за потпредсједника Скупштине општине Шамац и то: Ђуро Ивановић.
Након обављеног јавног гласања, у складу са чланом 8. став 1. и чланом 11. Пословника за
потпредсједника Скупштине општине изабран је Ђуро Ивановић.
Чланом 38. став 2. Статута општине Шамац прописано је да је потпредсједник Скупштине
општине професионално лице са статусом функционера, те у смислу одредби члана 9. Закона о статусу
функционера јединица локалне самоуправе, а у вези са чланом 2. истог Закона потпредсједник
Скупштине општине своју дужност обавља са статусом запосленог лица по основу рјешења о раду на
мандатни период утврђен Изборним законом. Рјешење о радном односу потпредсједнику Скупштине
општине донијеће предсједник Скупштине општине након избора од стране Скупштине општине, што
је регулисано чланом 5. став 2. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе.
На основу напријед наведеног Скупштина општине Шамац је на Конститутивној сједници
одржаној 30.11.2012. године 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: 07-111-43/2012
Датум:30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др. вет. мед.
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На основу члана 30.став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05) и члана 35. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 4/05, и 9/07), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку функције замјеника начелника општине Шамац
7. Зарић Сими престаје функција замјеника начелника општине Шамац
30.11.2012. године, због истека мандата на који је биран.
8. Права по основу радног односа и престанка функције именованом из претходне
тачке утврдиће надлежни орган у складу са Законом.
9. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
У смислу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе замјеник
начелника општине има статус функционера локалне самоуправе. Чланом 27. истог закона прописано
је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између осталог, и истеком мандата
на који је биран.
У складу са чланом 38. Закона о локалној самоуправи и чланом 44. Статута општине Шамац,
замјеник начелника општине је функционер. Чланом 41. Закона о локалној самоуправи прописано је да
мандат замјеника начелника траје до краја мандата начелника општине, односно скупштине општине.
Мандат Скупштине општине претходног сазива престаје даном одржавања Конститутивне
сједнице, што значи да истог дана престаје и функција замјеника начелника општине.
У складу са Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе, функционер након
престанка функције остварује права утврђена овим законом, а то су: право на плату у трајању од шест
мјесеци, у висини коју је имао у вријеме престанка функције, с тим да се изузетно ово право може
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продужити још шест мјесеци уколико функционер у том року остварује право на пензију и с тим да ова
права могу престати и раније и то заснивањем радног односа или стицањем права на пензију према
прописима о пензијском и инвалидском осигурању (члан 28. Закона).
На основу напријед наведеног, а по приједлогу Начелника општине, Комисија за избор и
именовање на сједници одржаној 30.11.2012.године, утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву
и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године донијела је
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: 07-111-44/2012
Датум,30.11.2012. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.
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На основу члана 30.став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05) , члана 35. и 51. Статута општине
Шамац(«Службени гласник општине Шамац», број: 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o избору замјеника начелника општине Шамац
4. За замјеника начелника општине Шамац, на вријеме трајања мандата начелника општине,
односно Скупштине општине, изабран је Милан Николић из Обудовца.
5. Замјеник начелника је у складу са Законом функционер општине, а своју дужност обавља са
статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу на мандатни период, које ће
донијети Начелник општине.
6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 30. став 1. алинеја 19. прописано је да Скупштина општине бира и разрјешава
предсједника скупштине општине, потпредсједника скупштине општине, замјеника начелника
општине, секретара скупштине општине и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је да се избор
функционера врши у складу са Изборним законом, Законом о локалној самоуправи и Статутом
јединице локалне самоуправе.
Чланом 41. став 2. Закона о локалној самоуправи и чланом 51.став 2. Статута општине Шамац,
прописано је да замјеника начелника општине бира Скупштина општине на приједлог начелника
општине у поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине општине.
Комисија за збор и именовање на сједници одржаној дана 30.11.2012. године, у складу са
чланом 51. Пословника Скупштине општине, а по приједлогу Начелника општине, утврдила је
приједлог кандидата за замјеника начелника општине и то: Милан Николић из Обудовца и исти
доставила Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Након обављеног јавног гласања, у складу са чланом 8. став 1. и чланом 11.став 1. Пословника,
a у вези са чланом 51. Статута општине Шамац, за замјеника начелника општине Шамац изабран је
Милан Николић из Обудовца.
У складу са чланом 9. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, а у вези са
чланом 2. истог Закона прописано је да функционер своју дужност обавља са статусом запосленог лица
по основу рјешења о раду на мандатни период утврђен Изборним законом. Рјешење о радном односу
замјеника начелника општине донијеће Начелник општине након избора од стране Скупштине
општине, што је регулисано чланом 6. став 2. Закона о статусу функционера јединице локалне
самоуправе.
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На основу напријед наведеног Скупштина општине Шамац је на сједници одржаној 30.11.2012.
године 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: 07-111-45/2012
Датум:30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др. вет. мед
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На основу члана 30. став 1. алинеја 19 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 35. став 1. алинеја 19 Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број: 4/05 и 9/07) и члана 5. Пословника Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Шамац
1. Блаженка Максимовић дипл. правник из Шамца, разрјешава се дужности вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Шамац са даном 30.11.2012. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-46/2012
Датум, 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.
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На основу члана 30.став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 4. тачка 2. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске («Службени гласник Републике Српске», број: 41/03), члана 35.
Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број: 4/05 и 9/07) и члана 13.
Пословника Скупштине општине Шамац («Службени гласник општине Шамаца», број: 10/09, 9/10 и
20/10), Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године, донијела
је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
10. Блаженка Максимовић, дипломирани правник, именује се за вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Шамац, са 30.11.2012. године до завршетка поступка јавне конкуренције.
11. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 13. Пословника Скупштине општине Шамац прописано је да Скупштина општине, на
конститутивној сједници, на приједлог Комисије за избор и именовање, јавним гласањем именује
вршиоца дужности секретара Скупштине из реда дипломираних правника.
Вршилац дужности секретара Скупштине општине се именује до завршетка поступка јавне
конкуренције у складу са Законом.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 30.11.2012.године, утврдила приједлог
рјешења као у диспозитиву и предлoжила Скупштини општине доношење истог.
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Скупштина општине на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године донијела је
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: 07-111-47/2012
Датум: 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др. вет.мед.
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број 41/03), члана 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), чл. 35.и 45. Статута
општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број: 4/05 и 9/07) и члана 13. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10),
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године, донијела
је
О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
Члан 1.
Скупштина општине Шамац расписује Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине
општине Шамац на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање секретара Скупштине
општинеШамац, прописани су Законом о локалној самоуправи, Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске и Статутом општине Шамац.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац је саставни дио ове
одлуке, а објавиће се у «Службеном гласнику Републике Српске» и дневном листу ''Глас Српске''.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 30 дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила из става 1. овог члана.
Члан 4.
Поступак по Јавном конкурсу спровешће Комисија за избор за спровођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање секретара коју именује Скупштина општине у складу са Законом.
Задатак Комисије је да у складу са Законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за избор и
именовање секретара Скупштине општине Шамац, што укључује разматрање приспјелих пријава на
конкурс, утврди листу кандидата који су ушли у ужи избор, обави интервју са кандидатима и утврди
ранг-листу кандидата на основу стручних способности и извјештај о спроведеном поступку достави
Комисији за избор и именовање Скупштине општине, као овлашћеном предлагачу кандидата за
секретара.
Члан 5.
За спровођење ове одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,број 41/03), члана 35. Статута општине Шамац («Службени
гласник општине Шамац», број 4/05 и 9/07) и члана 1. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор
и именовање секретара Скупштине општине Шамац, бр. 07-111-48/2012 од 30.11.2012.године),
Скупштина општине Шамац расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
1. Опис послова: Секретар Скупштине општине пружа стучну помоћ предсједнику и
потпредсједнику Скупштине, одборницима и радним тијелима Скупштине; помаже
предсједнику и потпредсједнику Скупштине општине у припремању и оганизовању
сједница; остварује сарадњу и координацију са начелницима одјељења и руководиоцима
самосталних организационих јединица Општинске административне службе, а нарочито у
вези припреме материјала за сједницу Скупштине, као и сарадњу са другим органима и
организацијама у оквиру дјелукруга послова стручне службе; помаже предсједнику
Скупштине у примјени Статута општине и Пословника Скупштине и стара се о законитости
рада Скупштине општине и њених радних тијела; прати провођење аката Скупштине и
обавља друге стручне послове у вези са радом Скупштине; организује рад и руководи
стручном службом; стара се о објављивању аката које доноси Скупштине општине
Начелник општине и јавне установе и јавна предузећа од локалног значаја и одговорни је
уредник «Службеног гласника општине Шамац»; обавља и друге послове у складу са
законом, Статутом општине и одлуком о стручној служби Скупштине општине.
2. Мандат: Секретар се именује на вријеме трајања мандата Скупштине
општине Шамац.
3. Радно правни статус: Секретар Скупштине општине Шамац има статус
општинског службеника.
4. Општи услови за кандидате:
- да су држављани Републике Српске односно БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање
шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање
послова у административној служби јединице локалне самоуправе,
- да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције,
- да не служе казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и да нису под
оптужницом тог суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом (члан IX 1. Устава
Босне и Херцеговине)
5. Посебни услови и критеријуми за кандидате:
- висока (VII степен) стручна спрема, завршен Правни факултет,
дипломирани правник,
- најмање 5 година радног искуства у органима државне управе или локалне самоуправе,
- положен стручни испит за рад у општинској административној служби или
правосудни испит
- познавање рада на рачунару
6. Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до
сукоба интереса, у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске и Законом о локалној самоуправи.
7. Потребна документа: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити
доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- биографију о кретању у служби,
- оверену копију дипломе,
- оверену копију личне карте,
- доказ о радном искуству,
- увјерење о невођењу кривичног поступка
- увјерење о некажњавању
- увјерење о општој здравственој способности,
- увјерење о положеном стручном или правосудном испиту,
- потписане и овјерене изјаве о испуњавању услова из тачке 4. алинеја 5. и 6.
конкурса.
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Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавијештени.
8. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана посљедњег објављивања конкурса у једном о
јавних гласила из тачке 9. овог конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потребним документима могу се доставити лично или путем поште на адресу:
Скупштина општине Шамац – Стручна служба СО, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 4, са
назнаком «Комисија за избор и именовање секретара Скупштине општине»
9. Јавни конкурс ће се објавити у «Службеном гласнику Републике Српске», дневном листу ''Глас
Српске''.
Број: 07-111-48/2012
Датум: 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 30. а у вези са чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 35., а у вези са чланом 47. став 1. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 4/05 и 9/07) и члана 5. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10),
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку мандата начелника Одјељења за финансије
1. Душану Павловић престаје мандат начелника Одјељења за финансије Административне службе
општине Шамац са даном истека мандата Скупштине општине, односно са 30.11.2012. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Душан Павловић Одлуком Скупштине општине Шамац број 07-111-4/09 од 30.јануара 2009.
године изабран је и именован за начелника Одјељења за финансије у Административној служби
општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи, као и чланом 47. Статута општине Шамац прописано
је да на приједлог начелника општине, скупштина општине бира и именује начелнике одјељења
административне службе јединице локалне самоуправе, на вријеме трајања мандата скупштине
општине, па како је мандат Скупштине општине Шамац претходног сазива престао даном одржавања
Конститутивне сједнице, то значи да истог дана престаје и мандат начелнику Одјељења за финансије.
Комисија за избор и именовање, сходно напријед наведеном, а на приједлог Начелника
општине,
утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предлoжила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године донијела
је 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: 07-111-49/2012
Датум: 30.11.2012.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4. тачка 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 35. Статута општине Шамац
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(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) и члана 5. Пословника Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној , донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
1. Славица Гаврић,дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије, са 30.11.2012.године до завршетка поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Како је Душан Павловић, разрјешен дужности начелника Одјељења за финансије због истека
мандата на који је именован, мјесто начелника Одјељења за финансије је остало упражњено до
завршетка поступка за избор и именовање начелника Одјељења у складу са Законом и Одлуком
Начелника општине о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења за
финансије.
Вршилац дужности начелника Одјељења за финансије именује се до завршетка поступка јавне
конкуренције, односно најдуже два мјесеца у складу са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
Комисија за збор и именовање на сједници одржаној дана 30.11.2012. године, у складу са
чланом 51. Пословника Скупштине општине, а по приједлогу Начелника општине, утврдила је
приједлог за именовање Славице Гаврић за вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије и
исти доставила Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године донијела
је 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: 07-111-50/2012
Датум: 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 30. а у вези са чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 35., а у вези са чланом 47. став 1. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 4/05 и 9/07) и члана 5. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10),
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку мандата начелника Одјељења за привреду
1. Милану Симић, престаје мандат начелника Одјељења за привреду Административне службе
општине Шамац даном истека мандата Скупштине општине, односно са 30.11.2012. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Милан Симић, Одлуком Скупштине општине Шамац број 07-111-5/09 од 30.јануара 2009.
године изабран је и именован за начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у
Административној служби општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
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Чланом 35. Закона о локалној самоуправи, као и чланом 47. Статута општине Шамац прописано
је да на приједлог начелника општине, скупштина општине бира и именује начелнике одјељења
административне службе јединице локалне самоуправе, на вријеме трајања мандата скупштине
општине, па како је мандат Скупштине општине Шамац претходног сазива престао даном одржавања
Конститутивне сједнице, то значи да истог дана престаје и мандат начелнику Одјељења за привреду.
Комисија за избор и именовање, сходно напријед наведеном, а на приједлог Начелника
општине,
утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предлoжила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године, донијела
је 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: 07-111-51/2012
Датум: 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4. тачка 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) и члана 5. Пословника Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду
12. Милан Симић, дипломирани инг.пољопривреде, именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду, са 30.11.2012.године до завршетка поступка јавне конкуренције.
13. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Како је Милан Симић, разрјешен дужности начелника Одјељења за привреду због истека
мандата на који је именован, мјесто начелника Одјељења за привреду је остало упражњено до
завршетка поступка за избор и именовање начелника Одјељења у складу са Законом и Одлуком
Начелника општине о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења за
привреду.
Вршилац дужности начелника Одјељења за привреду именује се до завршетка поступка јавне
конкуренције, односно најдуже два мјесеца у складу са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
Комисија за збор и именовање на сједници одржаној дана 30.11.2012.године, у складу са чланом
51. Пословника Скупштине општине, а по приједлогу Начелника општине, утврдила је приједлог за
именовање Милана Симић за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и исти доставила
Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године донијела је
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- 52/2012
Датум: 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 30. а у вези са чланом 35. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 35., а у вези са чланом 47. став 1. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 4/05 и 9/07 и члана 5. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10)),
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку мандата начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
1. Ђури Ћосић престаје мандат начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Административне службе општине Шамац даном истека мандата Скупштине општине,
односно са 30.11.2012. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Ђуро Ћосић Одлуком Скупштине општине Шамац број 07-111-6/09 од 30.јануара 2009. године
изабран је и именован за начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове у
Административној служби општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Чланом 35. Закона о локалној самоуправи, као и чланом 47. Статута општине Шамац прописано
је да на приједлог начелника општине, скупштина општине бира и именује начелнике одјељења
административне службе јединице локалне самоуправе, на вријеме трајања мандата скупштине
општине, па како је мандат Скупштине општине Шамац претходног сазива престао даном одржавања
Конститутивне сједнице, то значи да истог дана престаје и мандат начелнику Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Комисија за избор и именовање, сходно напријед наведеном, а на приједлог Начелника
општине, утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предлoжила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године.
донијела је 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- 111-53/2012
Датум: 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4. тачка 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) и члана 5. Пословника Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
1. Ђуро Ћосић,дипл.инг, машинства, именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове, са 30.11.2012. године до завршетка
поступка јавне конкуренције.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Како је Ђуро Ћосић, разрјешен дужности начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, због истека мандата на који је именован, мјесто начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове је остало упражњено до завршетка поступка за
избор и именовање начелника Одјељења у складу са Законом и Одлуком Начелника општине о
расписивању Јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења за урбанизам и стамбенокомуналне послове.
Вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
именује се до завршетка поступка јавне конкуренције, односно најдуже два мјесеца у складу са чланом
4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске.
Комисија за збор и именовање на сједници одржаној дана 30.11.2012. године, у складу са
чланом 51. Пословника Скупштине општине, а по приједлогу Начелника општине, утврдила је
приједлог за именовање Ђуре Ћосић за вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове и исти доставила Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012.године донијела
је 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: 07-111-54/2012
Датум, 30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 30. а у вези са чланом 147. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 4/05 и 9/07 и члана 5. Пословника Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10)), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу начелника Одјељења за општу управу
1. Гојко Маловић, разрјешава се дужности начелника Одјељења за општу управу Административне
службе општине Шамац са 28.08.2012. године, због испуњавања законом прописаних услова за
пензионисање.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац''.
Образложење
Маловић Гојко, Одлуком Скупштине општине Шамац број 07-111-7/09 од 30.јануара 2009.
године изабран је и именован за начелника Одјељења за општу управу Административне службе
општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Како је именовани испунио законом прописане услове за пензионисање, односно због навршених 65
година живота и најмање 20 година радног стажа осигурања, Начелник општине Шамац, као овлаштени
орган, сходно одредбама члана 147. став 2. Закона о локалној самоуправи и члана 125. тачка 4. Закона о
раду донио је рјешење о престанку радног односа именованог са 28.08.2012. године.
У смислу члана 111. Закона о локалној самоуправи, општинским службеником сматра се
између осталих и начелник одјељења , а то значи да се на остваривање права по основу радног односа,
на лице које је обављало послове начелника одјељења, примјењују одредбе Закона о локалној
самоуправи, Закона о раду и колективних уговора, па с тим у вези о правима по основу радног односа у
складу са наведеним законима, рјешење доноси начелник општине.
Комисија за избор и именовање је, сходно напријед наведеном, утврдила је приједлог рјешења
као у диспозитиву и предлoжила Скупштини општине доношење истог.
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Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године донијела
је рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ
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:07-111-55/2012
Датум, 30.11.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 4. тачка 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) и члана 5. Пословника Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац на
Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
1. Мара Лазић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења
за општу управу, са 30.11.2012. године до завршетка поступка јавне конкуренције.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Како је Гојко Маловић, разрјешен дужности начелника Одјељења за општу управу због
испуњавања законом прописаних услова за пензионисање, мјесто начелника Одјељења за општу управу
је остало упражњено до завршетка поступка за избор и именовање начелника Одјељења у складу са
Законом и Одлуком Начелника општине о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање
начелника Одјељења за општу управу.
Вршилац дужности начелника Одјељења за општу управу именује се до завршетка поступка јавне
конкуренције, односно најдуже два мјесеца у складу са чланом 4. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
Комисија за збор и именовање на сједници одржаној дана 30.11.2012.године, у складу са чланом
51. Пословника Скупштине општине, а по приједлогу Начелника општине, утврдила је приједлог за
именовање Маре Лазић за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу и исти доставила
Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници одржаној 30.11.2012. године донијела је
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: о7-111-56/2012
Датум, 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 35. Статута општине Шамац ('''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац на Конститутивној сједници
одржаној дана 30.11.2012.године, донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и
именовање секретара Скупштине општине Шамац
I
У Комисију за избор за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање
секретара Скупштине општине Шамац (у даљем тескту: Комисија за избор) именују се:
1. Раденко Чупељић, предсједник
2. Крста Бајкановић, члан
3. Крста Ђурић, члан
4. Бојана Марковић, члан
5. Мишо Дервенић, члан
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац, што укључује разматрање приспјелих
пријава на конкурс, утврди листу кандидата који су ушли у ужи избор, обави интервју са кандидатима и
утврди ранг-листу кандидата на основу стручних способности и извјештаја о спроведеном поступку
достави Комисији за избор и именовање Скупштине општине, као овлашћеном предлагачу кандидата за
секретара.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-111-57/2012
Датум, 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед.
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На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац»,
број: 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац
на Конститутивној сједници
одржаној
30.11.2012.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за избор за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и
именовање начелника одјељења Административне службе општине Шамац
I
У Комисију за избор за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање
начелника одјељења Административне службе општине Шамац (у даљем тексту: Комисија за избор)
именују се:
1.
2.
3.
4.
5.

Раденко Чупељић, предсједник,
Крста Ђурић, члан,
Саја Гаврић, члан,
Паво Братић, члан и
Свјетлана Ђурић, члан.

II
Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом спроведе поступак по Јавном конкурсу за
избор и именовање начелника одјељења Администртивне службе општине Шамац, што укључује
разматрање приспјелих пријава на конкурс, утврди листу кандидата који су ушли у ужи избор, обави
интервју са кандидатима и утврди ранг-листу кандидата на основу стручних способности и извјештај о
спроведеном поступку достави Начелнику општине, као овлашћеном предлагачу кандидата за
начелнике одјељења.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине
Шамац».
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Број: 07-111-58/2012
Датум, 30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07), члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Српске'',
број 106/09) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и
9/07). Скупштина општине Шамац, на Конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012.године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
1. др Анкица Поповић-Скендеровић, разрјешава се дужности директора Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац са 30.11.2012. године, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у
''Службеном гласнику општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-38/10 од 28.04.2010. године др Анкица
Поповић-Скендеровић, именована је за директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац, на
период од четири године.
Дана 20.11.2012. године именована је поднијела оставку на мјесто директора ЈЗУ Дом здравља
Шамац ради преласка у приватну ординацију и тажи да Скупштина општине Шамац, као оснивач
Установе, сходно одредбама члана 24. Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац донесе рјешење о њеном
разрјешењу.
Чланом 73. став 2. и 4. Закона о здравственој заштити прописано је да директора здравствене
установе именује и разрјешава оснивач у складу са законом и статутом, по поступку утврђеном актом о
оснивању и статутом здравствене установе. Чланом 24. Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац, прописано је
да се директор разрјешава дужности и прије истека мандата ако поднесе оставку.
Будући да је именована поднијела оставку на мјесто директора ЈЗУ Дом здравља Шамац,
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана30.11.2012.године, сходно напријед
наведеним прописима, а у складу са својим овлашћењима утврђеним чланом 51. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) утврдила
приједлог рјешења о разрјешењу др. Анкице Поповић-Скендеровић дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац, на лични захтјев и предложила Скупштини општине
доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је на конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године,
донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
Број:07-111-29/2012
Дана,30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07), члана 73. став 2. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник Републике Српске'',
број 106/09), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 15. став 4. Одлуке о усклађивању
организације и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац – пречишћен текст
(''Службени гласник општине Шамац'', број 5/10) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
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гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) Скупштина општине Шамац, на конститутивној сједници
одржаној дана 30.11.2012.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
1. Др Драган Илинчић из Шамца именује се за вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац са 30.11.2012. године, на период од 60 (шездесет)
дана, а најдуже до окончања поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања
директора установе.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац је на конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године,
на лични захтјев разрјешила је др Анкицу Поповић-Скендеровић из Шамца дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац. Како је позиција директора остала упражњена , било је
неопходно именовати вршиоца дужности директора ове установе до спровођења поступка јавне
конкуренције и коначног избора и именовање директора ове установе.
Чланом 73. став 2. и 4. Закона о здравственој заштити прописано је да директора здравствене
установе именује и разрјешава оснивач у складу са законом и статутом, по поступку утврђеном актом о
оснивању и статутом здравствене установе. Чланом 19. Статута ЈЗУ Дом здравља Шамац, прописано је
да у случају потребе оснивач може именовати вршиоца дужности директора на период од 60 дана,
односно на период док траје поступак јавне конкуренције за његово коначно имновање, у складу са
законом , актима оснивача и Статутом.
Чланом 15. став 4. Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац – пречишћен текст, прописано је да вршиоца дужности директора именује Скупштина
општине Шамац, на период од 60 дана, односно за период трајања поступка за именовање директора.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана 30.11.2012.године, сходно
напријед наведеним прописима, а у складу са својим овлашћењима утврђеним чланом 51. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10) утврдила
приједлог рјешења о именовању Др Драгана Илинчић за вршиоца дужности директора Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац и предложила Скупштини општине доношење рјешења као
у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је на конститутивној сједници одржаној дана 30.11.2012. године,
донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:07-111-59/2012
Дана,30.11.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет. мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,
42/05 и 118/05), члана 48. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и
9/07) и члана 13.став 1.Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2012.годину(„Службени гласник
општине Шамац“,број:18/11) а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
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I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица , на следећи
начин:
0140 Одјељење за финансије , у износу од 2.000 КМ
-са конта 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја , износ од 2.000 КМ;
прераспоређено у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање , износ од 2.000 КМ .
0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности , у износу од 30.000 КМ
-са конта 412200 – Расходи за комуналне услуге – дератизација и ерадикација , износ од
10.000 КМ;
-са конта 414100 – Субвенције за запошљавање радника, износ од 5.000 КМ;
-са конта 415200 – Остали текући грантови непрофитним субјектима (основне
школе ) износ од 5.000 КМ;
-са конта 415200 – Капитални грантови – Водовод и канализација , износ од 10.000 КМ;
прераспоређено у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 415200 – Текући грантови спортским и омладинским организацијама и
удружењима (суфинансирање клубова) , износ од 9.500 КМ.
-на конто 511100 –Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 20.500 КМ.
0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове , у износу од 2.300 КМ
-са конта 513200 – Издаци по основу улагања у побољшање земљишта износ од 2.300 КМ;
прераспоређено је у потрошачку јединицу 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ,
-на конто 415200 – Текући грантови спортским и омладинским организацијама и
удружењима (суфинансирање клубова) , износ од 2.300 КМ.
0040 Народна библиотека , у износу од 1.350 КМ
-са конта 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених износ од 600 КМ;
-са конта 412200 – Расходи по основу утрошка енергије , износ од 600 КМ ;
-са конта 412200 – Расходи за комуналне услуге , износ од 150 КМ ;
прераспоређено у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 511300 – Издаци за набавку опреме , износ од 1.350 КМ;
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2012.годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0140 Одјељење за финансије :
-на броју рачуна контног плана група 412500 –Расходи за текуће одржавање износ
„50.000“замјењује се износом “52.000“.
-на броју рачуна контног плана група 412600 –Расходи по основу путовања и смјештаја износ
„9.000“замјењује се износом “7.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности :
-на броју рачуна контног плана група 412200 –Расходи за комуналне услуге – дератизација и
ерадикација износ „70.000“замјењује се износом “60.000“.
-на броју рачуна контног плана група 414100 –Субвенције за запошљавање радника износ
„20.000“замјењује се износом “15.000“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 –Текући грантови спортским и омладинским
организацијама и удружењима (суфинансирање клубова) износ „326.000“замјењује се износом
“337.800“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 –Остали текући грантови непрофитним
субјектима (основне школе) износ „8.800“замјењује се износом “3.800“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 –Капитални грантови Водовод и канализација
износ „50.000“замјењује се износом “40.000“.
-на броју рачуна контног плана група 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката износ „229.000“замјењује се износом “249.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове :
-на броју рачуна контног плана група 513200 – Издаци по основу улагања у побољшање
земљишта износ „5.000“замјењује се износом “2.700“.
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У оквиру потрошачке јединице 0040 Народна библиотека :
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених износ „2.200“замјењује се износом “1.600“.
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи по основу утрошка енергије износ
„2.500“замјењује се износом “1.900“.
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге износ
„400“замјењује се износом “250“.
-на броју рачуна контног плана група 511300 – Издаци за набавку опреме износ
„2.300“замјењује се износом “3.650“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-191/12
Шамац, 30.10.2012 године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,
42/05 и 118/05), члана 48. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и
9/07) и члана 13.став 1.Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2012.годину(„Службени гласник
општине Шамац“,број:18/11) а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица , на следећи
начин:
0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности , у износу од 6.218 КМ
-са конта 415200 – Текући грантови организацијама и удружењима у области културе,
износ од 2.670 КМ ;
-са конта 415200 – Остали текући грантови непрофитним субјектима (основне
школе ) износ од 562 КМ;
-са конта 416100 – Текуће помоћи породици , дјеци и младима (подстицај наталитету) ,
Износ од 1.400 КМ;
-са конта 416300 – Текуће дознаке грађанима – превоз ученика , износ од 1.586 КМ;
прераспоређено у потрошачку јединицу 0190 Остала буџетска потрошња
-на конто 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година,
износ од 6.218 КМ.
0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове,у износу од 29.375 КМ
-са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката –
одржавање путева , износ од 25.651 КМ;
-са конта 412700 – Расходи за услуге израде пројектне документације , износ од 500 КМ ;
-са конта 412900 – Расходи за остале бруто накнадеза рад ван радног односа (накнаде
комисијама) , износ од 3.224 КМ ;
прераспоређено у потрошачку јединицу 0190 Остала буџетска потрошња ,
-на конто 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година,
износ од 29.375 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2012.годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности :
-на броју рачуна контног плана група 415200 –Текући грантови организацијама и
удружењима у области културе износ „36.500“замјењује се износом “33.830“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 –Остали текући грантови непрофитним
субјектима (основне школе) износ „3.800“замјењује се износом “3.238“.
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-на броју рачуна контног плана група 416100 –Текуће помоћи породици , дјеци и младима
(подстицај наталитету) износ „16.000“замјењује се износом “14.600“.
-на броју рачуна контног плана група 416300 – Текуће дознаке грађанима – превоз ученика
износ „90.000“замјењује се износом “88.414“.
У оквиру потрошачке јединице 0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове :
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката – одржавање путева износ „130.000“замјењује се износом “104.349“.
-на броју рачуна контног плана група 412700 – Расходи за услуге израде пројектне
документације износ „22.000“замјењује се износом “21.500“.
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Расходи за остале бруто накнаде за рад ван
радног односа (накнаде комисијама) износ „25.000“замјењује се износом “21.776“.
У оквиру потрошачке јединице 0190 Остала буџетска потрошња :
-на броју рачуна контног плана група 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из
ранијих година износ „60.000“замјењује се износом “95.593“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-196/12
Шамац, 23.11.2012 године

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), члана 48. и 61. Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број: 4/05 и 7/09) и Одлуке Скупштине општине Шамац о
усвајању буџета општине Шамац за 2012. годину („Службени гласник општине Шамац“, број: 18/11),
начелник Општине доноси:
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РАСПОДЈЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ШАМАЦ
Члан 1.
У Правилнику о расподјели подстицајних средстава за запошљавање незапослених лица у
општини Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број4/12) у члану 6. послије става „3.“ додаје
се нови став „4“, који гласи:
„4“ Корисник средстава може бити инвалидно лице које је основало предузетничку дјелатност
ради самозапошљавања.
Досадашњи ставови 4. и 5., постају ставови 5. и 6.
Члан 2.
У члану 8. Став 1. датум „30.09.2012“ замјењује се датумом „10.12.2012.“
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 01-022-190/12
Шамац, 26.10.2012 године

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), члана 48. и 61. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број:4/05 и 9/07) 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
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ПРАВИЛНИК
о измјени правилника о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села
Члан 1.
У Правилнику о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села
(''Службени гласник општине Шамац'', број:6 /12 ) у члану 15. у ставу 4. датум: ''1. августа'' замјењује
се датумом: ''1. децембра''.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 01-022-195/12
Шамац, 20.11.2012 године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
Број: 01-810-46/12
Дана, 26.11.2012.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД СНИЈЕГА И СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА У СЕЗОНИ 2012/2013 ГОДИНУ
Р.Б.

Назив задатка, фазе,
активности

1.

Ажурирати Процјену
угрожености и План
заштите и спашавања
од снијежних
падавина и снијега
Обезбједити
неопходна МТС и
опрему за
рашчишћавање
Одржати сједницу
ОпШЦЗ

2.

3.

4,

5.

6.

Сагледати тренутно
стање јавних и
некатегорисаних
путева на подручју
општине
Информисати
становништво о
опасностима од
сњежних падавина и
последицама које
могу изазвати
Сачинити списак
старијих особа и
особа којима је
потребно пружити
помоћ (особе са
хемодијализе)

Финансијска Примједба
средства

Носилац
активности

Сарађује

Рок

Служба ЦЗ

РЦ ЦЗ Добој

01.11.
2012.

12..11.
2012.

АД „Комуналац“
Саобраћајни
Модрича,
инспектор
ПЈ Шамац

01.11.
2012.

15.11.
2012.

почетак крај
АД „Комуналац“
Модрича, ПЈ
Шамац

Предсједници
савјета 25 МЗ

Служба ЦЗ

Чланови
ОпШЦЗ

01.11.
2012.

08.11.
2012.

Усвојити план

Саобраћајни
инспектор

Служба ЦЗ

09.11.
2012.

15.11.
2012.

Повјереници

ИНФО Служба
општине

Служба ЦЗ

15.11.
2012.

20.11.
2012.

Центар за
социјални рад

Служба ЦЗ

Трајан задатак

Центар за
дијализу
Доставља списак
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Извршити санацију
оштећених путних
комуникација

Одјељење за
урбанизам и
стам. ком.
послове

ВП Ушће
Босне

15.11.
2012.

15.04.
2013.

09.11.
2012.

15.11.
2012.

АД „Комуналац“
Модрича, ПЈ
Повјереници
Шамац
ЦЗ

09.11.
2012.

16.11.
2012.

Комунална
полиција

У току зимског
периода

Обезбједити потребне
количине абразивног АД „Комуналац“
Комунална
материјала за
Модрича, ПЈ
полиција
посипање
Шамац
Израдити План
зимске службе и
упознати извршиоце
радова са задацима и
обавезама
Обавијестити и
упозорити власнике и
кориснике стамб. и
посл. објеката о
обавези уклањања
снијега
и ледасвим
Обезбједити
потрошачима уредно
снадбијевање ел.
енергијом
Сагледати
могућности
грађевинске
механизације
приватних предузећа

Инспекцијске
службе

Електро Добој РЈ
Шамац

Служба ЦЗ

Привредна
друштва

Соли 12 тона,
пијесак из
властитих
извора

У току зимског
периода

01.11.
2012.

15.11.
2012.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
-Одсјек комуналне полиције-Саобраћајна инспекцијаПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ПЕРИОД
ОД 15.11.2012. ДО 15.03.2013.ГОДИНЕ
1.УВОДНИ ДИО
1.1. У овом плану зимске службе обрађена је технологија извршења радова са свим потребним
ресурсима за наведени период.
1.2. Послове одржавања и заштите путева и улица обављаће АД „КОМУНАЛАЦ МОДРИЧА“
Модрича са којим је општина Шамац склопила уговор о вршењу комуналних услуга , доо
''ПОСАВСКИ БОРЦИ'' (паркинг просторе на којима врше напату) и физичка лица по мјесним
заједницама и то:
• Локални путеви
• Некатегорисани путеви
• Улице,тротоари и тргови у граду и
• Паркиралишта.
Структура коловозног застора на путној мрежи је следећа:
• Путеви и улице са асфалтном подлогом
• Путеви и улице са шљунковитим коловозом.
1.3.Предметна путна мрежа лоцирана је у равничарском терену.
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2.ТРАЈАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
2.1.Према Правилнику о одржавању јавних путева зимски период одржавања путева обухвата период
од 15.новембра текуће године до 15.марта наредне године.
2.2.Сагласно претходној тачки у овом плану јесењи период обухвата временски период од 15.новембра
до 22.децембра у трајању од 38 календарских дана,а зимски период обухвата временски период од
23.децембра текуће године до 15.марта 2013.године,у трајању од 83 календарска дана,или укупно 121
календарски дан.
3.ПРИОРИТЕТИ
Ред.
број
ПРИОРИТЕТ

1
1.

2
I приоритет

2.

II приоритет

1

2

3.

III приоритет

УЛИЦЕ,ТРОТОАРИ
И ТРГОВИ
3
-Цара Душана
-Његошева
-Николе Тесле
-Краља А.I К.
-Гаврила Принципа
-Немањића 1
-Доситеја Обрадовића
-Цара Лазара
-Трг Петра Мркоњића
-Светосавска
-Јована Цвијића
-Николе Пашића
-Вука Караџића
-Ђ.Д.Михајловића
3
-Кнеза Милоша
-Дуга 1-Обилићев венац
-Солунска
-Мајке Јевросиме
-Косовке дјевојке
-Насеље Дуга
-Насеље Немањића
-Насеље Браће Југовић
-Насеље Јасеник
-Насеље Махалаж
-Косово Поље

ЛОКАЛНИ И
НЕКАТЕГОРИСАНИ
ПУТЕВИ
4

НОСИЛАЦ
ОДРЖАВАЊА
5

-''АД
Комуналац
Модрича''
Модрича
-доо ''Посавски
борци''

4

МЗ на подручју
Општине

5

-''АД
Комуналац
Модрича''
Модрича
- Физичка лица

3.1.Локални путеви
3.1.1 Локални путеви првог реда
Редни
број
1.
2.
3.
4.

ПУТНА РЕЛАЦИЈА
Пут центар Обудовац-Човић Поље (кроз Ширају) до границе са
општином Доњи Жабар у дужини од 3,10 км
Пут од регионалног пута R462а Гребнице-Слатина-ОбудовацЛончари (код моста у Обудовцу) до границе са општином
Пелагићево (кроз Којиће) у дужини од 4,2 км
Пут у Шираји (повезујући од липе –Л1 до Р 462а код ''Дворца'')
у дужини од 0,9 км
Пут кроз Обудовац-Шираја (од локалног пута Л-1 до границе са
општином Доњи Жабар) у дужини од 2 км

Ознака пута
Л-1
Л-2
Л-3
Л-4
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Пут кроз Горњу Слатину (од регионалног пута R462 Црквинаграница Федерације Градачац и Доњу Слатину до регионалног
пута R462а) у дужини од 9,10 км
Пут кроз Гајеве, Средњу Слатину и Доњу Слатину (од
регионалног пута R462 до локалног пута Л-5) у дужини од 9,7
км
Пут Горња Слатина-Средња Слатина (од локалног пута Л-5 до
локалног пута Л-6) у дужини од 2,2 км
Пут Ново Село-Тишина (од регионалног пута R462а до локалног
пута Л-10) у дужини од 4,5 км
Пут кроз Брвник (од регионалног пута R462а до дома у
Брвнику) у дужини од 3,7 км
Пут Тишина-Д. Хасић-Г. Хасић (од регионалног пута R464
граница Федерације Оџак-Шамац-Гребнице-граница Федерације
Орашје до регионалног пута R462) у дужини од 6,4 км
Пут кроз Крушково Поље (од регионалног пута R462 до
Милошевца-граница општине Модрича) у дужини од 4,10 км

Л-5

Л-6
Л-7
Л-8
Л-9
Л-10
Л-11

3.1.2 Локални путеви другог реда
1.

Пут кроз засеок Обудовца-Керези (од регионалног пута R463 до
локалног пута Л-1) у дужини од 1,2 км

Л-12

Редни
број

ПУТНА РЕЛАЦИЈА

Ознака пута

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Пут од Обудовца II кроз Церово поље до границе са општином
Пелагићево у дужини од 2,9 км
Пут Баткуша-Брвник (од скретања с регионалног пута R462а
кроз засеок Ђулобара и Брвник до границе са општином
Домаљевац) у дужини од 5,5 км
Пут Доња Слатина-Баткуша-Обудовац II (од локалног пута Л-6
до регионалног пута R463) у дужини од 4 км
Пут центар Средња Слатина-Трамошница (граница општине
Пелагићево) у дужини од 2,3 км
Пут кроз Шкарић (од магистралног пута М-17 Шамац-МодричаДобој до локалног пута Л-10) у дужини од 2,3 км
Пут кроз Турсиновац у дужини од 5 км
Пут кроз Писаре (од магистралног пута М-17 код трафоа до
изласка на магистрални пут М-17 код мотела „ЛАВ“) у дужини
од 1,8 км
Пут кроз Доњу Црквину (од раскрснице са путем кроз Писаре
до магистралног пута М-17 код ветеринарске амбуланте) у
дужини од 1,8 км
Пут кроз Горњу Црквину (од магистралног пута М-17 код
мјесног гробља до регионалног пута R462) у дужини од 2,2 км
Пут кроз Засавицу (од магистралног пута М-17 поред цркве до
задњих кућа у Засавици) у дужини од 1,6 км
Пут кроз Корницу (од регионалног пута R462 до Чардакаграница општине Модрича) у дужини од 3,7 км
Стевановића пут у Баткуши ( од регионалног пута Р462а до
почетка макадамског пута) у дужини од 2,30 км
Пут кроз Обудовац,повезујући од регионалног пута Р462а
(фудбалско игралиште-кроз Пеиће до Церовог Поља) до
локалног пута Л-13,у дужини од 3.5 км
Пут кроз Браницу,од пуита Р463 (Орашје-Градачац) до куће
Петра Дујковића,у дужини 2,7 км
Пут Горња Слатина-Гајеви,од пута Л-5 до пута Л-6,у дужини од

Л-13
Л-14
Л-15
Л-16
Л-17
Л-18
Л-19

Л-20
Л-21
Л-22
Л-23
Л-24
Л-25
Л.26
Л-27
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17.

2,5 км
Пут кроз Гајеве од пута Л-6 (кроз Симеуновиће) до пута Р462
(Градачац-Шамац),у дужини од 3,0км

Л-28

3.1.3 Локални пут трећег реда
1.

Пут кроз Баткушу (од регионалног пута R462а до локалног пута
Л-15) у дужини од 1 км

Л-29

3.2.Некатегорисани путеви
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПУТНА РЕЛАЦИЈА

Ознака пута

Пут кроз Гајеве од локалног пута Л.6 па кроз Илића сокак
Путк роз Обудовац II од регионалног пута 463 до куће Јелисић
Петра (засеок Глачани)
Пут кроз Баткушу (од регионалног пута R462а у засеок Ивановић)
Пут кроз Баткушу (од регионалног пута R462а у засеок Симићи)
Путеви у насељу Засјека
Пут кроз Писаре (од локалног пута Л-19 до Насеља Јасеник )
Пут кроз Писаре (од локалног пута Л-19 од Цркве до засеока
Делићи)
Пут кроз Доњу Црквину (од локалног пута Л-20 кроз Стевића
сокак до локалног пута Л-20)
Пут кроз Доњу Црквину (од локалног пута Л-20 до магистралног
пута М -17 до бензинске пумпе''Оптима''
Пут Горња Црквина (од магистралног пута М-17 до локалног пута
Л-21 код цркве)
Пут Горња Црквина (од магистралног пута М-17 до локалног пута
Л-21-Кућа Столић Владе)
Путеви у Насељу Лугови
Пут кроз Доњи Хасић (од локалног пута Л-10 до општинске
депоније на локалитету Јелас)
Пут кроз Шкарић од локалног пута Л-17 до куће Богдановић
Стојана (Засеок Богдановић)

Н-1
Н-2
Н-3
Н-4
Н-5
Н-6
Н-7
Н-8
Н-9
Н-10
Н-11
Н-12
Н-13
Н-14

3.3.Паркиралишта
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПАРКИРАЛИШТА
Улица Краља Александра I Карађорђевића (од улице Кнеза
Милоша до улице Гаврила Принципа)
Улица Светосавска (Од улице Николе Тесле до улице Краља
Александра I Карађорђевића
Улица Николе Тесле ( испред стамбено пословног објекта број 53)
Улица Мајке Јевросиме (од улице Николе Тесле до улице
Ђенерала Драже Михајловића)
Улица Ђенерала Драже Михајловића (од улице Мајке Јевросиме
до улице Јована Цвијића)
Улица Јована Цвијића (од улице Ђенерала Драже Михајловића до
улице Николе Тесле)
Улица Обилићев Венац (од хотела ''Плажа'' до Ловачког дома)

Ознака пута
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4.СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ
Утврђују се три степена приправности и то:
I СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ:у времену од 15.11.-15.12.2012.године ,а попуна капацитета (грађевинске
механизације,транспортних средстава,радне снаге и посипних материјала) износи 60% за путеве I
приоритета и 50% за путеве II приоритета у односу на потпуну попуњеност.
II СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ: у времену од 16.12.2012.године до 15.02.2013.године када је
попуњеност капацитета 100% за све приоритете.
III СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ: у времену од 16.02. до 15.03.2013.године када је попуњеност
капацитета 50% за путеве I приоритета и 40% за путеве II приоритета.
5.ПРЕДВИЂЕНЕ КОЛИЧИНЕ ПОСИПНОГ МАТЕРИЈАЛА И ГОРИВА
Ред.
број
1.

ИНДУСТРИЈСКА СО
КАМЕНИ АГРЕГАТ
( t)
( m3 )
20
65 - 80
Обезбјеђује АД ''КОМУНАЛАЦ МОДРИЧА'' Модрича
сходно уговору о вршењу комуналних дјелатности за
2012.годину.

ГОРИВО Д 2
(l)
2000
За хитне интервенције по МЗ
сходно Оперативном плану
заштите
и
спасавања
становништва од снијега и
снијежних падавина (Служба
ЦЗ).

6.ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
С обзиром на геоморфолошке и климатске услове терена којим пролази путна мрежа,у овом плану се
предвиђа следећа временска прогноза:
Метереолошка појава
15.11.-22.12.2012.
Очекиване поледице
15
Слабе снијежне падавине
5
Интензивне снежне падавине
0

23.12.2012.-15.03.2013. Укупно дана
40
55
20
25
20
20

7. ОБАВЈЕШТАВАЊЕ О СТАЊУ НА ПУТЕВИМА
Информације о стањеу на путевима прикупљати од:
- АМД Шамац
- АД „Комуналац Модрича“ Модрича
- ПС БС Шамац
- Служба ЦЗ Шамац
- Савјети МЗ општине Шамац
8.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
8.1.Набавка соли и абразивног материјала
Набавку соли ,абразивног материјала и погонског горива извршиће
Модрича .
8.2.Организација рада

АД „Комуналац Модрича“
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Дужност извођача је да на подручју општине Шамац
успостави оптималну организацију
(материјали,механизација,транспортна средства,машинисти, возачи,радници и друго) како би у сваком
моменту у току 24 часа дневно могао оперативно да приступи извршењу послова зимске службе.
Са отпочињањем снијежних падавина приступити чишћењу истих а ангажовање вршити и по налогу
надлежног општинског органа.
Чишћење извршпити прво у улицама приоритета I а потом приоритета II и III.
Чишћење тротоара и паркинга вршити када и улице приоритета I.
Чишћење снијега са улица и тротоара организовати тако да исте буду проходне 24 часа дневно а улице
I приоритета чистити тако да су прилази јавним и општинским службама (СО,Дом здравља,Основна и
Средња школа,ПС Шамац) проходни најкасније до 06,00 часова а потом константно са
интензивирањем падавина.
У случају обимнијих падавина ,које би довеле до отежаног одвијања саобраћаја по мјесним
заједницама,Служба ЦЗ општине Шамац ће преко Предсједника Савјета МЗ ангажовати одређени
број физичких лица са техником за хитну интервенцију а сходно Оперативном плану заштите и
спасавања становништва од снијега и снијежних падавина.
Посипање градских улица вршити мјешавином соли и абразивног материјала у омјеру
1 : 3,а тротоаре и паркинге посипати само са соли.
По завршетку зимске сезоне или ако то надлежни орган наложи и раније обавезно уклонити абразивни
материјал са улица.
8.3.Телефонске везе за комуникацију
- АМД Шамац
- АД „Комуналац Модрича“ Модрича
- Доо ''ПОСАВСКИ БОРЦИ''
- ПС Шамац
- ЦЗ Шамац
- Предсједници Савјета МЗ
- Одсјек комуналне полиције
- Саобраћајна инспекција
9.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

054-611-964
054-611-003
053-812-874
054-612-040
054-122
054-611-637
(у прилогу)
054-611-800
054-611-800

065-747-441
065-524-723
065-305-841

065-531-757
065-543-464

Вршење услуга чишћења снијега вршит ће се према цијенама датим у понуди од стране АД
„Комуналац Модрича“ Модрича а сходно Уговору сачињеном
између општине Шамац и АД
„Комуналац Модрича“ Модрича број:01-122-130/12 од 31.07.2012.године.
НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ђуро Ћосић,дипл.инг.маш.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
Број: 01-810-47/12
Дана, 26.11.2012.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД ПОПЛАВА ЗА 2012 - 2013 ГОДИНУ
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Р.Б

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Назив задатка, фазе,
активности
Извршити
ажурирање Плана
заштите и спашавања
од поплава
Одржати сједницу
штаба ОпШЦЗ
Успоставити
ефикасан систем
осматрања ,
обавјештавања и
узбуњивања на
приобалном појасу р.
Босна и р. Сава
У сарадњи са
средствима
информисања
спровести
информативно
пропагандну
активност
Организовати
полагање испита и
једнодневну обуку за
управљаче чамца
Организовати
заједнички састанак
представника ЦЗ
добојске регије
Прописати потребне
агро -техничке мјере
и мјере за уређење и
одржавање
пољопривредног
земљишта
Интезивирати
сарадњу са
спортским
риболовним
друштвом, ловцима и
еколошким
удружењем
Предузимати
неопходне радње у
циљу одржавања
водозаштитних
објеката
Извршити чишћење
шахтова, канала и
корита као и
приобалног појаса
р.Сава и р.Босна
Обезбједити пијесак
и вреће као и алат за
затварање пропуста у
граду
Спријечити дивље
депоније и
неконтролисано

Носилац
активности

Сарађује

Служба ЦЗ

Служба ЦЗ

Рок
почетак

крај

ОпШЦЗ

16.11.
2012

23.11.
2012

ОпШЦЗ

15.11.
2012

15.11.
2012

Финансијска
средства

Примједба

ГОРИВО

10 л. по
МЗ
Шамац,
Писари,
Црквина,
Тишина и
Засавица

репортаже
са терена

Служба ЦЗ

Повјереници
ЦЗ,
спортски
риболовци

Служба ЦЗ

БН, ХИТ, 3
К

15.11.
2012

16.11.
2012

ГОРИВО

Служба ЦЗ

Лучка
капетанија

04.02.
2013

28.02.
2013

ГОРИВО

Стални задатак

Служба ЦЗ

РЦ ЦЗ Добој

04.03.
2013

11.03.
2013

Увезати се
са
општинама
Федерациј
е

Пољопривр.
инспектор

СлужBа ЦЗ
Предсједниц
и савјета МЗ

19.11.
2012

30.11.
2012

По плану
пољ.
инспектора

Служба ЦЗ

Ловци,
риболовци,
еколози и
средства
информисањ
а

Стални задатак

Ушће Босне

Агенција за
воде

Стални задатак

по уговору –
тендеру

Комунална
полиција,
Ушће Босне

АД
„Комуналац
“ ПЈ Шамац
ЈП Водовод
и
канализациј
а

19.11.
2012

07.12.
2012

по фактурама

Служба ЦЗ

Ушће Босне
Милан
Гаврић

19.11.
2012

30.11.
2012

Комуналчна
полиција и
пољоприв.

Служба ЦЗ,
Агенција за
воде

Стални Задатак

Систем
увезати
преко
повјереник
а по МЗ

Материјал
депонован
у кругу
предузећа
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вађење шљунка

13.

14.

15.

Ажурирати систем
веза
У буџету
предвидјети средства
за набавку
недостајућих МТС
Рад и дежурства
ускладити са
степенима опасности
и угрожености.

инспектор

Служба ЦЗ

Телеком,
повјереници

Начелник
Општине

Служба ЦЗ

Служба ЦЗ

Повјереници

19.11.
2012

30.11.
2011

Приликом
усвајања буџета

По потреби

Дневнице за
ангажовање
људства
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
Број: 01-810-48/12
Дана, 26.11.2012.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ОД ПОЖАРА ЗА 2013. ГОДИНУ
Р.Б.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Назив задатка, фазе,
активности
Извршити ажурирање
Плана заштите и
спашавања од пожара
Одржати сједницу
штаба ОпШЦЗ
Ажурирати план
осматрања,
обавјештавања и
надзора терена
општине
Прописати потребне
агро -техничке мјере и
мјере за уређење и
одржавање
пољопривредног
земљишта
Прописати мјере
заштите шума од
пожара
Са планом заштите од
пожара упознати
ловце, риболовце,
еколошка удружења и
омладинске
организације
Извршити контролу
провођења мјера
заштите од пожара
пред жетвену сезону
У сарадњи са ЕлектроДобој
преконтролисати трасе
ниско напонске мреже
и трафостанице
Извршити контролу
одлагалишта
комуналног отпада и

Рок

Носилац
активности

Сарађује

Служба ЦЗ

ПВЈ Шамац

04.03.

11.03.

Служба ЦЗ

Чланови
ОпШЦЗ

15.03.

15.03.

Служба ЦЗ

Повјереници,
ПВЈ и
Полицијска ст.

15.03.

29.03.

08.04.

22.04.

08.04.

22.04.

04.03.

22.03.

10.05.

31.05.

Пољоприв
р.
инспектор

Служба ЦЗ

Пољопривр.
Служба ЦЗ
инспектор

Служба ЦЗ

Пољоприв
р.
инспектор

Средства
информисања

Служба ЦЗ

пoчeтaк

kraj

ЕлектроДобој

Служба ЦЗ

03.05.

15.05.

Комунална
полиција

АД Комуналац
Модрича
ПЈ Шамац

04.03.

28.03.

Финансијска
средства

Примједба

ГОРИВО

-

Полицијск
а станица,
Предсједни
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санацију дивљих
депонија
10.

11.

12.

13.

Извршити контролу
знакова упозорења на
опасност од мина и
допунити новим
Све планове
активности увезати са
сусједним општинама
У сарадњи са ПВЈ
констатовати стање
возила и опреме и
испланирати обуку
људства
О свим активностима
сачинити редовне
извјештаје, а по
потреби и ванредне

ци савјета
МЗ
Служба ЦЗ

ПВЈ,
МАК,
НПА Брчко

Служба ЦЗ

Руководиоци
служби
сусједних
општина

11.03.

18.03.

Служба ЦЗ

Чланови ПВЈ

11.02.

25.02.

Служба ЦЗ

Учесници

10.05.

31.05

ГОРИВО

Табле,
трака,
коље

ГОРИВО

Модрича,
Д. Жабар,
Пелагићев
о, Оџак,
Орашје,
Градачац

По динамици
31.05.15.11.2013
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске„ број 101/04, 42/05, 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац ( „Службени гласник општине Шамац“ број 4/05 и 9/07), те одредбама Одлуке о измјени Одлуке
о оснивању ЈУ Туристичка организација „Шамац“ Шамац број 07-022-62/2012 од 30.03.2012. године, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о измјени
Статута Јавне установе Туристичка организација „Шамац“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјени Статута Јавне установе Туристичка организација
“Шамац“ Шамац број 153/2012, коју је на сједници одржаној дана 02.11.2012. године донио Управни
одбор ЈУ Туристичка организација “Шамац“ Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „ Службеном гласнику
општине Шамац „ .
Број: 01-023- 10/12
Шамац, 08.11.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
Републике Српске„ број 101/04, 42/05, 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине
Шамац ( „Службени гласник општине Шамац“ број 4/05 и 9/07), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на статутарну Одлуку о измјенама и допунама
Статута Јавне установе Дјечије обданиште“Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на статутарну Одлуку о измјенама и допунама Статута Јавне установе
Дјечије обданиште “Радост“ Шамац број 358/12, коју је на сједници одржаној дана 26.11.2012. године
донио Управни одбор ЈУ Дјечије обданиште “Радост“ Шамац.
II
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Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „ Службеном гласнику
општине Шамац „ .
Број: 01-023-12/2012
Шамац, 28.11.2012. године

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), а у складу са чланом 48. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац,
број 4/05 и 9/07) и члана 5. став 2. Одлуке о јавним расправама (''Службени гласник општине Шамац'',
број 12/09) начелник општине Шамац, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о организовању јавне расправе о
Нацрту буџета општине Шамац за 2013. годину
I
Јавна расправа о Нацрту буџета општине Шамац за 2013. годину одржаће се у периоду од
06.12.2012. до 17.12.2012. године.
II
Јавна расправа из тачке 1. одржаће се у форми електронске јавне расправе у којој ће
заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје
примједбе, приједлоге и сугестије, уз обавезно одржавање завршне јавне расправе дана 17. децембра
2012. године у Плавој сали хотела „Плажа“ у Шамцу, са почетком у 19 часова.
III
Нацрт буџета општине Шамац за 2013. годину биће објављен на званичној интернет
презентацији општине Шамац (www.opstinasamac.org), огласној табли у згради Административне
службе Општине Шамац, просторијама савјета мјесних заједница и мјесним канцеларијама.
IV
За реализацију овог закључка задужује се самостални стручни сарадник за рад на
информационим системима, Одјељење за финансије и Одјељење за општу управу Административне
службе Општине Шамац, који су јавну расправу дужни провести у складу са Одлуком о јавним
расправама (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/09.
V
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 01-023-12/2012
Шамац, 28.11.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
185
На основу члана 17. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07), члана 64. тачка а) и члана 84. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени
гласник Републике Српске'', број 119/08 и 1/12) и чл. 20. став 1. алинеја прва и 27. став 2. Одлуке о
усклађивању организовања рада Јавне установе Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац број 07-022-61/10
од 26. 02.2010. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/10), Управни одбор Јавне установе
Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац на сједници одржаној дана_26.11.2012. године, донио је
СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Статута Јавне установе
Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
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Члан 1.
У Статуту Јавне установе Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац број 234/11 од 21.07.2011. године
– пречишћен текст, у члану 17. став 7. и 8. мијењају се и гласе:
'' 7) Број дјеце у васпитној групи:
а) јасличка група од шест до 24 мјесеца – до десеторо дјеце,
б) јасличка група од 24 до 36 мјесеци – до 15 дјеце,
в) мјешовита јасличка група – до 12 дјеце,
г) вртићка група од три до четири године – до 18 дјеце,
д) вртићка група од четири до пет године – до 22 дјеце,
ђ) вртићка група од пет до шест година – до 25 дјеце и
е) мјешовита вртићка група – до 23 дјеце.''
8) Уколико постоји потреба, установа уз сагласност оснивача може утврдити већи број дјеце
која се уписују у васпитну групу, с тим да број уписане дјеце не може бити увећан за више од 10% од
броја утврђеног ставом 7. овог члана.''
Члан 2.
Послије члана 23. додају се нови чл. 23а. и 23б., који гласе:
''23а.
Директор Обданишта расписује јавни конкурс за упражњено радно мјесто васпитача, стручног
сарадника и осталих радника обавезно посредством Завода за запошљавање Републике Српске, који се
објављује у средствима јавног информисања.
Васпитача, стручног сарадника и остале раднике бира директор на приједлог Комисије за избор
са листе кандидата који испуњавају услове конкурса.
Комисија за избор је дужна да поступа у складу са Правилником о процедури пријема,
критеријумима за пријем у радни однос и начин бодовања кандидата, који доноси министар.Комисија је
дужна да у року од осам дана од дана закључивања конкурса, сачини и директору предложи листу
кандидата који испуњавају услове конкурса.
Диреткор је дужан на приједлог комисије за избор да прими у радни однос првог кандидата са
листе коју је предложила комисија.
Комисију за избор именује Управни одбор јавне установе.
Члан 23б.
Уколико кандидат који је први на листи не прихвати понуђено радно мјесто, у радни однос се
прима следећи кандидат са листе.
Ако пријављени кандидат није задовољан одлуком директора, може поднијети приговор
Управном одбору, у року од осам дана од дана пријема обавјештења.
Одлука Управног одбора је коначна.''
Члан 3.
Члан 26. мијења се и гласи:
''Васпитачи користе годишњи одмор у периоду 01. јула до 31. августа.
Годишњи одмор користи се у складу са законским прописима којима се регулише радни однос и
Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе.
Обданиште организује колективни годишњи одмор у трајању од 15 дана у току мјесеца јула
односно августа, уз претходну сагласност оснивача.''
Члан 4.
У члану 30.иза тачка д) додаје се нова тачка ђ), која гласи:
''ђ) систематски преглед запослених једном годишње.''
Члан 5.
Члан 58. мијења се и гласи:
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'' Надлежности директора Обданишта су:
а) руководи установом, представља и заступа установу и одоговран је за законитост њеног рада,
б) брине о осигурању услова за здрав, сигуран и безбједан боравак дјеце у Обданишту,
в) брине о исправности намирница и безбједној дистрибуцији хране,
г) брине о осигурању услова за редовно хигијенско одржавање простора, опреме и играчака,
д) планира, организује и одговара за остваривање плана и програма рада,
ђ) организује и брине се о осигурању квалитета и унапређивању рада установе,
е) организује евалуацију рада предшколске установе у складу са програмом предшколског васпитања и
образовања,
ж) предузима мјере ради извршавања налога просвјетног инспектора и инспектора просвјетног
савјетника, као и у случају недоличног понашања запослених радника и њиховог негативног утицаја на
дјецу,
з) благовремено обавјештава запослене, стручне органе и органе управљања о свим питањима од
интереса за рад установе,
и) подноси извјештај управном одбору и оснивачу о раду и резултатима рада у радној години у свим
функцијама: васпитно-образовној, превентивно-здравственој и социјално-збрињавајућој,
ј) сарађује са Министарством, јединицом локалне самоуправе, родитељима дјеце и осталим
друштвеним партнерима,
к) сазива и руководи сједницама стручног вијећа, усмјерава и усклађује рад стручних органа у
установи,
л) одговара за спровођење одлука управног одбора и других тијела установе,
љ) обезбјеђује заштиту права дјетета, заштиту здравља и његове сигурности у установи,
м) обезбјеђује намјенско трошење средстава у установи,
н) уз сагласност оснивача доноси одлуке о слободним радним мјестима и расписује конкурс за
попуњавање упражњених радних мјеста у установи,
њ) прима у радни однос васпитаче, стручне сараднике и остале раднике,
о) организује чување и бригу о објекту установе, инвентару и опреми,
п) одговоран је за уредно вођење и чување педагошке документације и других докумената установе,
р) спроводи одлуке, закључке и рјешења оснивача и Министарства,
с) сарађује са владиним, невладиним и другим организацијама уз сагласност оснивача,
т) предузима мјере заштите права дјеце, те о сваком кршењу тих права, посебно о свим облицима
насиља над дјецом, одмах обавјештава надлежне институције, и
ћ) доноси рјешења и одлучује о другим питањима у складу са законом и овим Статутом.''
Члан 6.
Члан 59. мијења се и гласи:
''За директора Обданишта може бити именовано лице које поред општих услова има завршен
одговарајући ниво високог образовања просвјетне струке и најмање пет година радног искуства у
предшколском васпитању и образовању или било
којем сегменту образовања.
Изузетно за директора јавне установе може бити именовано лице са завршеном вишом школом
просвјетно педагошке струке, ако нису испуњени услови из става 1. овог члана.
Члан 7.
У члану 63. став 1. мијења се и гласи:
''Дужност директора престаје:
а) истеком мандата,
б) на лични захтјев – оставком,
в) испуњењем услова за одлазак у пензију,
г) разрјешењем и
д) смрћу
Одлуку о престанку дужности директора доноси оснивач.
Члан 8.
Члан 64. брише се.
Члан 9.
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Члан 65. мијења се и гласи:
''Иницијативу за разрјешење директора установе могу покренути:
а) оснивач
б) управни одбор,
в) стручно вијеће
г) синдикат установе,
д) начелник општине
ђ) савјет родитеља,
е) инспекција и
ж) Републички педагошки завод.
Иницијатива за разрјешење директора доставља се оснивачу и мора садржавати разлоге
прописане законом.
Оснивач ће у року од 15 дана размотри иницијативу за разрјешење директора, донијети
одговарајућу одлуку и о томе обавијести предлагача иницијативе.
Оснивач ће разрјешити директора дужности ако утврди да су испуњени услови предвиђени
законом за разрјешење директора.''
Члан 10.
Члан 89. мијења се и гласи:
''У складу са одредбама Закона и овог Статута, општа акта Обданишта су:
- Статут као основни општи акт,
- Правилници утврђени законом,
- Пословници,
- Одлуке,
- Закључци и друга акта којима се уређују општа питања рада Обданишта.
Статут, као и његове измјене и допуне доноси Управни одбор на који сагласност даје оснивач у
складу са Законом.
Члан 11.
Послије члана 89. додаје се нови чл. 89а. и 89б., који гласе:
''89а.
Управни одбор, поред Статута, на приједлог директора доноси:
1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, на који сагласност
даје оснивач,
2. Правилник о раду,
3. Правилник о заштити на раду,
4. Правилник о заштити од пожара,
5. Правилник о пријему дјеце
6. Правилник о именовању и раду дисциплинске комисије
7. Правилник о инетрним контролама и друге правилнике за чије доношење је овлаштен
Управни одбор, а који не спада у надлежност директора.
89б.
Директор доноси :
1. Правилник о архиви са листом регистарског материјала,
2. Првилник о кућном реду,
3. Правилник о начину коришћења и чувања печата и штамбиља,
4. Етички кодекс понашања.''
Члан 12.

Страна 40 - Понедељак, 10. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 13
На ову Статутарну одлуку сагласност даје оснивач, након чега ће се објавити на огласној табли
Обданишта и у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Ова Статутарна одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Обданишта.
Број:

358/12
ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
НАТАША ВИДОВИЋ

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ
147. РЈЕШЕЊЕ о избору Радног предсједништва Конститутивне сједнице Скупштине
општине Шамац
148. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата
149. ЗАКЉУЧАК
150. РЈЕШЕЊЕ о престанку мандата одборницима у Скупштини општине Шамац у
мандатном сазиву 2008-2012. године
151. РЈЕШЕЊЕ о верификацији мандата одборницима Скупштине општине Шамац
152. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу предсједника, замјеника предсједника и чланова
Комисије за избор и именовање
153. РЈЕШЕЊЕ избору предсједника, замјеника предсједника и чланова Комисије за
избор и именовања
154. РЈЕШЕЊЕ o престанку функције предсједника Скупштине општине Шамац
155. РЈЕШЕЊЕ o избору предсједника Скупштине општине Шамац
156. РЈЕШЕЊЕ o престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац
157. РЈЕШЕЊЕ о избору потпредсједника Скупштине општине Шамац
158. РЈЕШЕЊЕ o престанку функције замјеника начелника општине Шамац
159. РЈЕШЕЊЕ o избору замјеника начелника општине Шамац
160. РЈЕШЕЊЕ o разрјешењу вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Шамац
161. РЈЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Шамац
162. ОДЛУКА о расписивању
Јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине општине Шамац
163. РЈЕШЕЊЕ o престанку мандата начелника Одјељења за финансије
164. РЈЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
165. РЈЕШЕЊЕ o престанку мандата начелника Одјељења за привреду
166. РЈЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду
167. РЈЕШЕЊЕ o престанку мандата начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
168. РЈЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
169. РЈЕШЕЊЕ o разрјешењу начелника Одјељења за општу управу
170. РЈЕШЕЊЕ o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу
управу
171. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за избор за спровођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине Шамац
172. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за избор за спровођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање начелника одјељења Административне службе
општине Шамац
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173. РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу директора Јавне здравствене установе
Дом здравља Шамац
174. РЈЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавне здравствене
установе Дом здравља Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА
175. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
176. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
177. ПРАВИЛНИК о измјени и допуни правилника о расподјели подстицајних
средстрава за запошљавање незапослених лица у општини Шамац.
178. ПРАВИЛНИК о измјени правилника о условима коришћења и расподјеле
средстава за развој пољопривреде и села
179. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН заштите и спашавања од снијега и сњежних падавина у сезони
2012/2013. годину
180. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН заштите и спашавања од поплава за 2012 – 2013. годину
181. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН заштите и спашавања од пожара за 2013. годину
182. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута Јавне установе
Туристичка организација „Шамац“ Шамац
183. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на статутарну Одлуку о измјенама и допунама
Статута Јавне установе Дјечије обданиште“Радост“ Шамац
184. ЗАКЉУЧАК о организовању јавне расправе о Нацрту буџета општине Шамац за
2013. годину

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
185. СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ о измјенама и допунама Статута Јавне установе Дјечије
обданиште ''Радост'' Шамац
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