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На основу члана 30. алинеја 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. став 2. алинеја 2. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 2. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15), Скупштина општине Шамац, на сједници одржаној дана
31.03.2015.године, донијела је
О Д Л У К У
о одржавању Посебне сједнице
Скупштине општине Шамац дана 16.05.2015. године
Члан 1.
У поводу обиљежавања годишњице од елементарне непогоде – поплаве, Посебна сједница Скупштине
општине Шамац одржаће се дана 16.05.2015. године.
Члан 2.
Посебна сједница одржаће се у складу са Програмом одржавања Посебне сједнице, који ће утврдити
Организациони одбор за обиљежавање годишњице од елементарне непогоде.
Члан 3.
У Организациони одбор за обиљежавање годишњице од елементарне непогоде – поплаве, именују се:
1. Саво Минић, Начелник општине
2. Предраг Маринковић, предсједник Скупштине општине
3. Милан Николић, замјеник начелника општине
4. Ђуро Ивановић, потпредсједник Скупштине општине
5. Крста Бајкановић, шеф службе за друштвене дјелатнсти
6. Светозар Евђић, шеф службе за локални-еконосмки развој, пољопривреду и село,
7. Ђуро Ћосић, начелник одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове
8. Џевад Мешић, одборник у Скупштини општине
9. Михајло Товирац, испред Независне странка ''др.Михало Товирац''
10. Младен Радовић, испред Партије демократског прогреса.
Прву сједницу Организационог одбора сазваће Предсједник Скупштине општине и на истој ће бити
изабран предсједник Оргнаизационог одбора.
На приједлог предсједника Организационог одбора или парламентарних политичких странака, у
Организациони одбор може бити предложено још до пет чланова из реда политичких партија, удружења
грађана и других лица из културног и јавног живота.
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Члан 4.
Задатак Организационог одбора, из члана 3. ове одлуке, је да сачини Програм одржавања Посебне
сједнице и у складу са истим проведе активности на обиљежавању годишњице од елементарне непогоде.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ’’Службеном гласнику општине Шамац’’.
Број:07-022-61/15
Дана,31.03.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 62. и 66.став 1. Закона о задуживању,дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута Општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој редовној
сједници, одржаној дана 31.03. 2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о краткорочном задуживању Општине Шамац
Члан 1.
Овом Одлуком Општина Шамац задужује се краткорочним кредитом код најповољније банке
под сљедећим условима:
врста кредита: краткорочни кредит,
износ кредита: 245.000 КМ,
каматна стопа: до 6,5 % на годишњем нивоу,
накнада за обраду кредитног захтјева : 0,20 % од износа кредита,једнократно ,
рок отплате кредита: 12(дванаест) мјесеци,
начин отплате: слободна отплата,
инструменти обезбјеђења кредита : мјенице и налози.
Члан 2.
Кредитна средства, из члана 1. ове одлуке, користиће се за привремено финансирање дефицита
произашлог из готовинског тока везано за порез на додату вриједност сходно Меморандуму о реализацији
пројекта“Реконструкција и проширење водоводног система општине Шамац“ и финансирање учешћа
Општине у пројекту.
Члан 3.
Права и обавезе између уговорених страна, општине Шамац и најповољније банке за додјелу
кредита, регулисаће се посебним уговором.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да у име Општине, потпише Уговор о краткорочном
задуживању.
Члан 5.
Отплата кредитних средстава вршиће се слободном отплатом из прихода буџета општине Шамац
и прилива од поврата ПДВ-а у наредних 12 мјесеци.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-62/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2015. године
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 348. став 3. Закона о ствариним правима (''Службени гласник Републике Српске'', број
124/08, 58/09 и 95/11), члана 30. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 6. став 1. тачка б) Правлника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(''Службени гласник Републике Српске'', број 20/12) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац на двадесетпетој редовној сједници,
одржаној дана 31.03. 2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности на замјену дијела земљишта означеног као к.ч. број 1977/3 из ПЛ број 846 КО
Обудовац за исту површину дијела земљишта означеног као к.ч. број 1977/2 из ПЛ број 1291 КО
Обудовац и продаји непосредном погодбом преосталог земљишта исте честице
Члан 1.
Даје се сагласност за замјену земљишта означеног као к.ч. број 1977/3 површине од 20 м2 , а што се по
старом катастарском операту односи нак.ч. број 1182/8 из ЗК уложка број 1225 КО Обудовац , за
земљиште означено по новом катастарском операту као к.ч. бр. 1977/2 , а што се по старом катастарском
операту односи на к .ч. број 1182/5 из ЗК уложка број 174 КО Обудовац укупне површине површине од
20 м2 и куповином разлике површина земљишта од 193 м2 - 20 м2 која износи 173 м2 непосредном
погодбом, а ради обликовања и комплетирања грађевинске парцеле означене као к.ч. број 1977/1
власништво Петровић (Петра) Илија, по цијени коју ће утврдити вјештак арх. грађевинске струке прије
прибављања сагласности Правобранилаштва.
Члан 2.
На основу ове одлуке и прибављеног мишљења правобраниоца Републике Српске, закључиће се
уговор о продаји земљишта из члана 1. ове Одлуке, а који у име Општине потписује Начелник општине.
Члан 3.
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-70/15
Дана,31.03.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја 2. и 11. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац", број 3/14) и чл. 16. и 17. Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и
располагања имовином општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.16/10 и 12/13),
Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој редовној сједници одржаној 31.03.2015. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о додјели пословног простора на коришћење
Члан 1.
Омладинском центру Шамац из Шамца, Мајке Јевросиме бб, ЈИБ: 4403768010007, додјељују се на
коришћење, без накнаде, двије пословне просторије (димензија 2,50 x 3,50 м) које се налазе на спрату (у
десном дијелу) у склопу старог Хотела у Шамцу, улица Краља Александра Карађорђевића бб., укупне
површине цца 17 м2, изграђене на земљишту означеном као к.ч. број 570/1, уписана у ПЛ број 2180/7 КО
Шамац, под сљедећим условима:
- сврха: реализација пројекта „Омладински радио Шамац“ и осталих активности удружења.
- период трајања коришћења: четири (4) године.
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Члан 2.
Корисник пословног простора се обавезује, да додијељеним простором и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним простором, те да ће
по престанку уговорног односа исти предати даваоцу у стању каквом га је и примио у посјед.
Члан 3.
Детаљан попис имовине која се даје на коришћење и управљање, утврђен је записником Комисије
за провођење поступка примопредаје објекта, након чега ће се сачинити уговор о додјели простора на
коришћење и увести у посјед корисника.
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине Шамац да са Омладинским центром Шамац из Шамца, закључи
уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима, као и услови и начин
коришћења пословних просторија из члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-69 /15
Дана, 31.03.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 6. Закона о гробљима и погребној дјелатности (Службени гласник Републике Српске,
број 31/13 и 6/14), члана 6. Закона о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске,
број 124/11), члана 30. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, бр.
101/04,42/05,118/05 и 98/13) и чл. 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“,број 3/14) Скупштина општине Шамац на двадесетпетој редовној сједници одржаној
31.03.2015.године, донијела је:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
Члан 1.
У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности („Службени гласник општине Шамац“,број 2/14)
поглавље VI – ГРОБНА ЕВИДЕНЦИЈА мијења се и гласи : „VI – ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И НАДЗОР“.
Члан 2.
Члан 55. Мијења се и гласи:
„ (1) Управа гробља води гробну евиденцију.
(2) Гробна евиденција из става 1. овог члана садржи податке о:
а) гробницама,
б) гробним мјестима,
в) власницима гробних мјеста и гробница,
г) лицима која имају право сахрањивања,
д) свим промјенама и
ђ) узроку смрти.
(3) Саставни дио евиденције из става 1. овог члана је положајни план гробних мјеста и гробница.
(4) Управа гробља дужна је да води и регистар сахрањених лица по презимену,имену и имену оца,те
јединственом матичном броју умрлог лица са назнаком гдје је сахрањено.
Члан 3.
Послије члана 55. додаје се нови члан 55а који гласи:
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„Члан 55а.
(1) Документа из члана 55. ове одлуке архивирају се и трајно чувају.
(2) Надзор над вођењем докумената из члана 55. ове одлуке спроводи Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове.“
Члан 4.
Послије члана 55а. додаје се нови члан 55б. који гласи:
„Члан 55б.
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове прати обављање погребне дјелатности и
спровођење одредаба ове одлуке,закона и других прописа и општих аката који се односе на изградњу
гробаља и обављање погребне дјелатности.“
Члан 5.
Послије члана 55б. додаје се нови члан 55в. који гласи:
„Члан 55в.
(1)Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална полиција.
(2)По указаној потреби или на захтјев органа из члана 55б.,као и на захтјев органа из става 1. Овог члана
,инспекцијски надзор може извршити и урбанистичко грађевински инспектор и здравствена инспекција.“
Члан 6.
Послије члана 55в. додаје се нови члан 55г. који гласи:
„Члан 55г.
У вршењу инспекцијског надзора ,поред овлашћења
утврђених прописима о комуналној
полицији,комунална полиција овлашћена је да:
а) контролише да ли се сахрањивање умрлих ,обављање погребне дјелатности и управљањем гробљем
врши у складу са условима прописаним овом одлуком,
б) контролише да ли се одржавање гробног мјеста и заједничких дијелова гробља врши на начин
прописан одредбама ове одлуке,
в) забрани извођење радова на гробљу који се изводе без одобрења управе гробља и да нареди уклањање
радова изведених супротно датопм одобрењу управе гробља и планским актима гробља,
г) нареди уклањање предмета и ствари које су остављене на унутрашњим и вањским саобраћајницама
гробља,зеленим површинама и другим објектима комуналне инфраструктуре гробља и
д) издаје прекршајни налог за прекршај утврђен према одредбама ове одлуке.“
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“
Број: 07-022- 63/15
Датум, 31.03.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја 18. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118705 и 98/13), члана 35. став 2. алинеја 18. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 131. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој редовној
сједници одржаној дана 31.03.2015.године, донијела је
О Д Л У К У
о допунама Одлуке о наградама и признањима
Општине Шамац
Члан 1.
У одлуци о наградама и признањима Општине Шамац број 07-022-28/10 (''Службени гласник општине
Шамац'', број 2/10) у члану 4. додаје се став 5. који гласи:
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'' Скупштина општине може, на приједлог Комисије за награде и признања, у једној години додијелити и
већи број награда и признања, од утврђеног ставом 4. овог члана, ако за то постоје нарочито оправдани
разлози.''
Члан 2.
У члану 17. послије става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Награде и признања могу се додјељивати и на сједници, која по посебној одлуци Скупштине општине,
буде одржана у част неког другог догађаја или личности.''
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст.3. и 4.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-64/15
Дана, 31.03.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој
редовној сједници одржаној 31.03. 2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на двадесетпетој редовној
сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 31.03.2015. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-60/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац ("Службени гласник општине Шамац",број 3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој
редовној сједници, одржаној 31.03. 2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине Шамац и Општинске управе у 2014. години
I
Усваја се Извјештај о раду Начелника Општине Шамац и Општинске управе у 2014. години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-65/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој
редовној сједници, одржаној 31.03.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2014.
години
I
Усваја се Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села
у 2014. години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-66/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.

61
На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој
редовној сједници, одржаној 31.03.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Шамац за 2014. годину са
Програмом рада за 2015. годину
I
Усваја се Извјештај о раду Општинске борачке организације Шамац за 2014. годину са
Програмом рада за 2015. годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I. у прилогу, чине саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-67/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој
редовној сједници, одржаној 31.03.2015.године, приликом разматрања Информације о раду и
функционисању систрема цивилне заштите на подручју општине Шамац, донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине враћа на дораду Информацију о раду и функционисању система цивилне
заштите на подручју општине Шамац из разлога што иста садржи низ нејасноћа, односно непрецизности,
као и тема које нису из домена рада Цивилне заштите.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-68/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац ("Службени гласник општине Шамац",број 3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој
редовној сједници, одржаној 31.03. 2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о неусвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2014. години
I
Не усваја се Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању
ванредне социјалне потребе у 2014. години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-71/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 31.03.2015.год.
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој
редовној сједници одржаној 31.03.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Двадесетчетврте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
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I
Усваја се Извод из записника са Двадесетчетврте редовне сједнице Скупштине општине
Шамац, одржане 27.02.2015. године, без примједби.
II
Извод из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-59/2015
Датум, 31.03.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о основном образовању и васпитању (''Службени гласник
Републике Српске'', број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), а у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског
одбора (''Службени гласник Републике Српске'', број 7/09,37/09 и 65/13), Скупштина општине Шамац, на двадесетпетој редовној сједници одржаној дана 31.03.2015. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа
''Шамац'' Шамац
1. Даниславу Нишић из Шамца престаје мандат члана Школског одбора ЈУ Основна школа 'Шамац''
Шамац, као представника локалне заједнице дана 26.маја 2015. године, због истека мандата Школског
одбора.
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:
ЈУ Основна школа ''Шамац'' Шамац, обратила се Скупштини општине Шамац писменим захтјевом
дана 04.03.2015. године ради покретања поступка за именовање члана Школског одбора ЈУ Основна
школа ''Шамац'' Шамац испред јединице локалне самоуправе, с обзиром да досадашњим члановима
Школског одбора мандат у трајању од четири године истиче 26.05.2015. године.
У складу са чланом 125. став 5. Закона о основном образовању и васпитању, свим члановима
Школског одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања школског
одбора. Како мандат члановима Школског одбора истиче 26.05.2015. године истиче и мандат досадашњем
члану Школског одбора Даниславу Нишић, који је за члана Школског одбора, у име јединице локалне
самоуправе, именован рјешењем Скупштине општине Шамац, број 07-111-16/11 од 30.03.2011. године.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање Скупштине општине је на
сједници одржаној 27.03.2015. године разматрала захтјев Основне школе ''Шамац'' Шамац, и након
разматрања утврдила Приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац на двадесетпетој редовној сједници одржаној 31.03.2015. године
донијела је рјешење као у дипсозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број:07-111-28/15
Датум,31.03.2015.год.

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

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2014. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 14/13), 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:
0110- Скупштина Oпштине, у износу од 600,00 КМ
~ са конта 412900 – Расходи по основу репрезентације, износ од 600,00 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 415200 – Остали текући грантови (трошкови парламентарних избора), износ од 600,00 КМ.
0130- Одјељење за општу управу, у износу од 500,00 КМ
~ са конта 412900 – Остали непоменути расходи (деминирање), износ од 500,00 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 500,00 КМ.
0140- Одјељење за финансије, у износу од 24.000,00 КМ
~ са конта 411200- Расходи за отпремнине, износ од 8.000,00 КМ;
~ са конта 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ од 6.500,00 КМ;
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање, износ од 1.500,00 КМ;
~ са конта 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 500,00 КМ;
~ са конта 412900- Расходи по судским рјешењима, износ од 7.500,00 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412200- Расходи за комуналне услуге, износ од 500,00 КМ;
~ на конто 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ од 5.000,00 КМ;
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 18.500,00 КМ.
0150- Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у износу од 4.950,00 КМ
~ са конта 517100- Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима
(пројекат реконстуркције и проширења водоводног система у општини Шамац), износ од 4.950,00 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412100- Расходи по основу закупа, износ од 450,00 КМ;
~на конто 412700- Расходи за услуге информисања и медија, износ од 1.400,00 КМ;
~на конто 416100- Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету), износ од 3.100,00
КМ.
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, у износу од 4.600,00 КМ
~ са конта 412900- Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет послодавца,
износ од 700,00 КМ;
~ са конта 416100- Текуће дознаке грађанима- издаци у циљу реализације пројекта повратка, износ од
3.900,00 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева, износ
од 3.900,00 КМ;
~ на конто 412800- Расходи за услуге зимске службе, износ од 700,00 КМ.
0190- Буџетска потрошња, у износу од 19.500,00 КМ
~ са конта 413100- Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ од 14.500,00 КМ;
~ са конта 621900- Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 5.000,00 КМ;
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► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 413900- Расходи по основу затезних камата, износ од 14.500,00 КМ и
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0920- Туристичка организација:
~ на конто 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 400,00 КМ;
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 4.600,00 КМ.
0200- Мјесна заједница, у износу од 200,00 КМ
~ са конта 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 200 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 412200- Расходи за комуналне услуге, износ од 200 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2014. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0110 Скупштина општине:
~ на броју рачуна контног плана група 412900 – Расходи по основу репрезентације, износ „4.500“
замјењује се износом „3.900“;
~ на броју рачуна контног плана група 415200 – Остали текући грантови (трошкови парламентарних
избора), износ „3.750“ замјењује се износом „4.350“.
У оквиру потрошачке јединице 0130 Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна контног плана група 412900 – Остали непоменути расходи (деминирање), износ „3.500“
замјењује се износом „3.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 511300 – Издаци за набавку робе, износ „18.000“ замјењује се
износом „18.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0140 Одјељење за финансије:
~ на броју рачуна контног плана група 411200- Расходи за отпремнине, износ „10.000“ замјењује се
износом „2.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ „90.000“
замјењује се износом „83.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 412200- Расходи за комуналне услуге, износ „5.000“ замјењује се
износом „5.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ „65.000“
замјењује се износом „70.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412500- Расходи за текуће одржавање, износ „50.000“ замјењује се
износом „48.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 412700- Расходи за стручне услуге, износ „55.000“ замјењује се
износом „54.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 412900- Остали непоменути расходи, износ „132.000“ замјењује се
износом „150.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 412900- Расходи по судским рјешењима, износ „20.000“ замјењује
се износом „12.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду
~ на броју рачуна контног плана група 412100- Расходи по основу закупа, износ „7.500“ замјењује се
износом „7.950“;
~ на броју рачуна контног плана група 412700- Расходи за услуге информисања и медија, износ „35.000“
замјењује се износом „36.400“;
~ на броју рачуна контног плана група 416100- Текуће помоћи породици, дјеци и ладима (подстицај
наталитету), износ „15.000“ замјењује се износом „18.100“;
~ на броју рачуна контног плана група 517100- Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност
који се плаћа добављачима (пројекат реконстуркције и проширења водоводног система у општини
Шамац), износ „132.300“ замјењује се износом „127.350“.
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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 „131.929“ замјењује се износом „135.829“;
~ на броју рачуна контног плана група 412800- Расходи за услуге зимске службе, износ „29.300“ замјењује
се износом „30.000“;
~ на броју рачуна контног плана група 412900- Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и
накнада на терет послодавца, износ „5.000“ замјењује се износом „4.300“;
~ на броју рачуна контног плана група 416100- Текуће дознаке грађанима- издаци у циљу реализације
пројекта повратка, износ „5.000“ замјењује се износом „1.100“.
У оквиру потрошачке јединице 0190- Буџетска потрошња:
~ на броју рачуна контног плана група 413100- Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ
„252.000“ замјењује се износом „237.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 413900- Расходи по основу затезних камата, износ „0“ замјењује се
износом „14.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 621900- Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година,
износ „81.000“ замјењује се износом „76.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0200- Мјесна заједница:
~ на броју рачуна контног плана група 412200- Расходи за комуналне услуге, износ „2.000“ замјењује се
износом „2.200“;
~ на броју рачуна контног плана група 412300- Расходи за режијски материјал, износ „1.000“ замјењује се
износом „800“.
У оквиру потрошачке јединице 0920- Туристичка организација:
~ на броју рачуна контног плана група 412300- Расходи за режијски материјал, износ „500“ замјењује се
износом „900“;
~ на броју рачуна контног плана група 412900- Остали непоменути расходи, износ „7.000“ замјењује се
износом „11.600“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-240/14
Датум: 31.12.2014. 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, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2015. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 11/14), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачке јединице, на следећи начин:
0130- Одјељење за општу управу, у износу од 2.500,00 КМ
~ са конта 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 2.500,00 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице:
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 2.500,00 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2015. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачке јединице, како слиједи:
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У оквиру потрошачке јединице 0130 Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна контног плана група 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ
„1.000“ замјењује се износом „3.500“;
~ на броју рачуна контног плана група 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „28.000“ замјењује се
износом „25.500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.

Број: 01-022-27/15
Датум: 24.02.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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На основу члана 100 става 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 43
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број 101/04, 42/05 и 98/13) и члана
60 Статута општине Шамац, Начелник општине Шамац д о н о с и:
ОДЛУКУ
o поништењу поступка јавне набавке за набавку горива
за потребе Општинске управе Шамац
Члан 1.
Поништава се отворени поступак јавне набавке у цјелости за набавку горива за потребе
општинске управе Шамац , објављеног на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине број
144-1-1-1-3-1/15 од 21.01.2015. године , објављеном у “Службеном гласнику БиХ” број 08/15 од
02.02.2015. године за набавку горива за потребе општинске управе Шамац.
Члан 2.
Поступак се поништава због непотпуне и неприцизне тендерске документације у дијелу тачке 3.
која се односи на потребну документацију коју су понуђачи у обавези да доставе у понуди.
Члан 3.
Одлуком о поништењу јавне набавке за набавку горива за потребе Општинске управе Шамац
биће обавијештени сви понуђачи који су учествовали у поступку јавне набавке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ и на веб-сајту Општине Шамац.
Образложење
Комисија за провођење поступка јавне набавке за набавку роба „Набавка горива за потребе
Општинске управе Шамац“ именована рјешењем Начелника општине Шамац број 01-111-1/2015 од
05.01.2015. године је на основу критеријума најниже цијене технички прихватљиве понуде разматрала
двије пристигле понуде и утврдила по критеријуму најниже цијене, понуду „ДРАГСТЕС“ доо Црњелова
као најповољнију, док понуда „НЕСТРО-ПЕТРОЛ-а“ је била друга рангирана, те је у складу с тим
донесена Одлука о избору најповољније понуде број 01-022-29/2015 од 25.02.2015. године.
Против наведене Одлуке „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука је изјавило жалбу број 01-2477.1/15 од
05.03.2015. године због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примјене
материјалног права.
Комисија о оцјени понуда за набавку горива је утврдила да је Тендерска документација за набавку
горива за општинску управу Шамац у 2015. години број 01-052-5/15 непотпуна и непрецизна у дијелу
који се односи на личну способност понуђача. Наиме, у тачки 3 тендерске документације која се односи
на садржај понуде и начин припреме понуде одређено је да понуда, између осталог, мора садржавати и
изјаве о личној способности, о економској и финансијској способности, техничкој и професионалној
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способности-Образац III. У конкретном случају, у Обрасцу III није наведена лична способност, а што је
било неопходно у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама БиХ. Имајући у виду све наведено,
Уговорни орган је поништио Одлуку о избору најповољније понуде број 01-022-29/2015 од 25.02.2015.
године у складу са чланом 100 став 3 Закона о јавним набавкама .
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Канцеларији за разматрање
жалби БиХ посредством уговорног органа, у року од пет дана од дана пријема Одлуке.
Број : 01-022-55/2015
Датум: 13.03 .2015. год.

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, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2015. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 11/14), 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, у износу од 20.000,00 КМ
~ са конта 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (подстицај у
развоју пољопривреде), износ од 20.000,00 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0130- Одјељење за општу управу:
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи (деминирање), износ од 20.000,00 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2015. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачке јединице, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0130 Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна контног плана група 412900 – Остали непоменути расходи (деминирање), износ „7.000“
замјењује се износом „27.000“;
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду:
~ на броју рачуна контног плана група 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области
пољопривреде (подстицај у развоју пољопривреде), износ „100.000“ замјењује се износом „80.000“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.

Број: 01-022-56/15
Датум: 25.03.2015. 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 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута општине
Шамац („Службени гласник Републике Српске“, број 3/14), д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Ставља се ван снаге Одлука о организацији рада централног складишта број 266/14 од 09.06.2014.
године, а којa Одлукa се односи како на организацију и функционисање централног складишта
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хуманитарне помоћи, тако и на лица задужена за обављање одређених послова везаних за рад централног
складишта.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-57 /2015
Датум, 26.03.2015.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 3/14), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине
Шамац- Стручни сарадник за послове образовања, науке, културе, спорта и физичке културе Општине
Шамац у слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Роквић Стојанка- Предсједник Комисије
Ђокић Велибор- члан Комисије
Смиљанић Срђан- члан Комисије
Гаврић Саја- члан Комисије и
Братић Паво- члан Комисије

II
Задатак Комисије је да изврши провјеру испуњности услова пријављених кандидата и изврши
улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса.
III
Након извршеног интервијуа са кандидатима Комисија ће Начелнику Општине Шамац
предложити ранг листу кандидата према стручним способностима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у
општине Шамац.
Број: 01-111-22/2015.
Шамац, 11. 03. 2015. године

„Службеном гласнику“

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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Начелник општине Шамац, на основу чл. 43. и 121. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Сл. Гласник општине Шамац“, број: 3/14), доноси:
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за провођење поступка за избор службеника Општинске управе Општине
Шамац- Координатор административне службе Општине Шамац у слиједећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Максимовић Блаженка- Предсједник Комисије
Ђокић Велибор- члан Комисије
Смиљанић Срђан- члан Комисије
Стајић Босиљка- члан Комисије и
Крајиновић Јуро- члан Комисије
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II
Задатак Комисије је да изврши провјеру испуњности услова пријављених кандидата и изврши
улазни интервију са кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса.
III
Након извршеног интервијуа са кандидатима Комисија ће Начелнику Општине Шамац
предложити ранг листу кандидата према стручним способностима.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-23 /2015.
Шамац, 11. 03. 2015. 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 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), одредбама Општег колективног уговора
(„Службени гласник Републике Српске“, број 27/06 и 31/06), Посебног колективног уговора за запослене
у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/07),
члана 14. Појединачног колективног уговора за запослене у Административној служби општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 19/10, 12/11, 14/11 и 7/12), д о н о с и
ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених
у Административној служби Општине Шамац
Члан 1.
У Правилнику о платама и накнадама запослених у Административној служби општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 12/11 и 14/11) у члану 8. став 1 у табеларном дијелу у којем
су одређени коефицијенти за именована и постављена, односно распоређена лица у Административној
служби општине Шамац, за радно мјесто КООРДИНАТОР АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ утврђује се
коефицијент „10“.
Члан 2.
Обрачун плате у складу са овим Правилником вршиће се почев од 01.04.2015. године.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-72/2015
Датум, 01.04.2015. године
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ

На основу члана 148, став 5, тачка а) Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 4. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Шамац број: 07-022-10/14
од 31.01.2014. године (Сл. гласник Општине Шамац број: 1/14) Одбор за жалбе општине Шамац, на
сједници одржаној дана 03.02.2015. године, донио је
ПОСЛОВНИК О РАДУ
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Овим пословником се утврђују правила поступка, начин рада и одлучивања Одбора за жалбе Општине
Шамац (у даљем тексту: Одбор), као и друга питања везана за рад Одбора.
Члан 2.
Одбор има предсједника и два члана.
Предсједник Одбора представља и заступа Одбор, организује рад и извршавање задатака Одбора,
потписује акте Одбора, стара се о примјени Пословника о раду и других аката Одбора и врши друге
послове одређене Законом, овим пословником и другим актима Одбора.
Члан 3.
Одбор има печат који се израђује у складу са Законом о печатима (Службени гласник РС број 17/92, 63/01
и 49/07).
Члан 4.
Стручно-техничке послове за потребе Одбора обавља Одјељење за општу управу Општине Шамац.
НАДЛЕЖНОСТ И НАЧИН РАДА ОДБОРА
Члан 5.
Одбор је независан орган који у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи одлучује о жалбама
службеника и техничких и помоћних радника у другом степену на рјешења којима се одлучује о њиховим
правима и дужностима, као и о жалбама кандидата који су учествовали на јавном конкурсу за пријем у
радни однос у општинској управи Општине Шамац.
Члан 6.
Одбор о питањима из своје надлежности одлучује на сједницама, којима присуствују сви чланови Одбора.
Сједница Одбора може се изузетно одржати ако су на њој присутна два члана Одбора и у том случају
одлука донесена на тој сједници је пуноважна ако су за њу гласала оба присутна члана.
Уколико члан Одбора постане трајно неспособан да обавља своје послове, добровољно се повуче са
дужности, прије истека мандата буде разријешен дужности или на други начин буде трајно спријечен за
рад, Одбор може обављати свој рад до именовања новог члана у складу са ставом 2. овог члана.
Члан 7.
Сједнице Одбора за жалбе одржавају се по потреби.
Дневни ред сједнице Одбора утврђује предсједник Одбора.
Сједници Одбора присуствују чланови Одбора и записничар.
Члан 8.
У току сједнице Одбора води се записник који потписују предсједник и записничар.
Записник са сједнице Одбора садржи: датум одржавања сједнице, имена присутних чланова Одбора,
имена других лица присутних на сједници, предмет расправљања и одлучивања, изреку донесене одлуке,
образложење, те по потреби издвојена мишљења појединих чланова Одбора и друге закључке донесене на
сједници.
О вођењу записника стара се Одјељење за општу управу.
Члан 9.
Одлуку по поднесеној жалби Одбор доноси на сједници затвореној за јавност, коју сазива и којом
предсједава предсједник Одбора.
На сједници предсједник Одбора извјештава о појединачној жалби, усмено излаже садржај жалбе и битне
чињенице.
Након излагања предсједник Одбора даје могућност присутним члановима Одбора да изложе своје
мишљење у вези са предметом поступка, након чега Одбор доноси одлуку.
Одлука се доноси већином гласова од укуног броја чланова Одбора.
Предсједник и чланови Одбора не могу да се уздрже од гласања.
Члан 10.
Одбор подноси извјештај о свом раду Скупштини општине Шамац најмање једном годишње.
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ПРАВИЛА ПОСТУПКА ПО ЖАЛБИ
Члан 11.
Жалба се доставља Одбору путем органа који је поступао у првом степену.
Кад орган који је поступао у првом степену утврди да је поднесена жалба допуштена, благовремена и
изјављена од овлаштеног лица, а није новим рјешењем замијенио рјешење које се жалбом побија, дужан
је без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема жалбе доставити жалбу Одбору.
Првостепени орган је Одбору дужан уз жалбу доставити све списе који се односе на предмет и изјашњење
по сваком наводу жалбе на обрасцу који прописује Одбор.
Уколико првостепени орган не достави изјашњење по жалби, Одбор ће затражити да се исто достави у
року од 8 дана.
Образац који се доставља Одбору садржи: назив органа који је донио првостепено рјешење, број и датум
рјешења, правни основ за доношење рјешења, датум пријема рјешења на које је изјављена жалба уз
предочење доказа о уручењу рјешења које се побија жалбом, датум када је изјављена жалба, да ли је
жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлаштеног лица, име и презиме подносиоца жалбе, тачан
назив радног мјеста подносиоца жалбе према важећој систематизацији, датум почетка рада у органу,
разлог престанка радног односа уколико је до престанка дошло, име и презиме особе за контакт поводом
жалбе и број телефона.
Уколико је жалба достављена Одбору непосредно или путем поште, жалбу Одбор доставља првостепеном
органу ради давања изјашњења по жалби и достављања цјелокупног списа предмета.
Поступак пред Одбором започиње након достављања жалбе, изјашњења првостепеног органа по жалби на
посебном обрасцу Одбора и цјелокупног списа предмета.
Члан 12.
Жалба се подноси у писменој форми, мора да буде разумљива и да садржи све потребне елементе да би се
по жалби могло поступати.
Жалба треба да садржи:
а) име и презиме подносиоца жалбе, пребивалиште подносиоца жалбе, име и презиме заступника или
пуномоћника подносиоца жалбе ако га подносилац жалбе има,
б) назив органа против ког се подноси жалба, број и датум рјешења против ког се подноси жалба,
в) наводе о томе у ком погледу је жалилац незадовољан рјешењем,
г) потпис подносиоца жалбе, односно заступника или пуномоћника ако их подносилац жалбе има.
Уколико жалба не садржи елементе из претходног става, Одбор ће наложити подносиоца жалбе да исту
допуни.
Члан 13.
Подносилац жалбе је дужан да без одлагања, а најкасније у року од осам дана допуни жалбу у складу са
захтјевом Одбора.
У случају да подносилац жалбе жалбу не допуни у року из става 1. овог члана, Одбор ће закључком
одбацити поднесену жалбу.
Рок за рјешавање по жалби рачунаће се од дана пријема допуне жалбе.
Члан 14.
Уколико подносилац жалбе одустане од жалбе Одбор ће донијети закључак о обустављању поступка.
Члан 15.
По пријему жалбе предсједник Одбора без одлагања упознаје све чланове Одбора са списом и
документацијом достављеном уз жалбу.
Сваки члан Одбора дужан је да се упозна са предметом жалбе прије сједнице на којој ће се расправљати о
основаности жалбе.
Члан 16.
Рјешавајући по жалби, Одбор може жалбу одбацити закључком, ако утврди да је недопуштена,
неблаговремена или изјављена од неовлаштеног лица, ако је о томе пропустио да одлучи првостепени
орган.
Уколико жалбу не одбаци закључком, Одбор узима предмет у рјешавање.
Члан 17.
Одлучујући по жалби, Одбор може:
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а) одбити жалбу и потврдити првостепено рјешење,
б) усвојити жалбу, поништити првостепено рјешење у цијелости или дјелимично и вратити првостепеном
органу на поновни поступак и одлучивање или
в) усвојити жалбу и измијенити донесено рјешење.
Члан 18.
Одбор ће одбити жалбу и потврдити првостепено рјешење ако утврди да је првостепени поступак
правилно проведен и да је донесено рјешење засновано на закону, а жалба неоснована, односно да су
недостаци уочени у првостепеном поступку такви да не могу утицати на законитост оспорене одлуке.
Члан 19.
Одбор ће уважити жалбу, поништити првостепено рјешење и предмет вратити првостепеном органу на
поновни поступак и одлучивање ако утврди да због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања
треба провести поновни поступак или да су током поступка почињене повреде поступка које би биле од
утицаја на законитост побијаног рјешења.
Одбор ће уважити жалбу и поништити првостепено рјешење и предмет вратити првостепеном органу на
поновни поступак и одлучивање ако утврди да је диспозитив побијаног рјешења нејасан или је у
противрјечности са образложењем.
Члан 20.
Одбор ће поништити првостепено рјешење и сам одлучити ако утврди да су у првостепеном поступку
погрешно оцијењени докази, да је из утврђених чињеница изведен погрешан закључак у погледу
чињеничног стања, да је погрешно примијењен материјални пропис или ако нађе да је на основу слободне
оцјене доказа требало донијети другачије рјешење.
Члан 21.
Одбор може изузетно сам саслушати подносиоца жалбе, свједока и вјештака када то сматра неопходним
за правилно утврђивање битних чињеница и правилно рјешење поступка, у циљу бржег и економичнијег
отклањања недостатака у првостепеном поступку.
Члан 22.
Ако Одбор одлучи да сам проводи поступак саслушања из претходног члана заказаће саслушање у
сједишту Одбора и на саслушање писмено позвати подносиоца жалбе, свједоке или вјештаке, најкасније
осам дана прије дана заказаног за саслушање.
Позвано лице дужно је одазвати се позиву.
Члан 23.
Одбор може одлучити да у предмету у којем је донио одлуку, а прије достављања одлуке странкама,
поново отвори расправу и донесе другачију одлуку.
Члан 24.
Одбор за жалбе је дужан одлучити по жалби у року од 60 дана од дана пријема уредне жалбе.
Одлука Одбора доставља се подносиоцу жалбе у року од осам дана од дана доношења.
Одлуке Одбора су коначне и против истих није дозвољена жалба, али се иста може преиспитивати пред
надлежним судом.
Члан 25.
Одбор доноси одлуке у форми рјешења и закључка.
Рјешењем се одлучује о правној ствари која је предмет поступка, а закључком о питањима која се тичу
поступка.
Изузетно, Одбор закључком одбацује жалбу уколико је иста непотпуна, недопуштена, неблаговремена
или поднесена од стране неовлаштеног лица.
Одлука Одбора садржи: број и датум, увод, изреку, образложење, поуку о правном лијеку, потпис
предсједника Одбора и печат Одбора.
Члан 26.
На питања која се тичу поступка по жалби, а која нису уређена овим Правилником примјењују се одредбе
Закона о општем управном поступку.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Пословник о раду Одбора доноси Одбор већином гласова од укупног броја чланова Одбора.
Измјене и допуне овог Пословника врше се на начин и по поступку по којем се пословник доноси.
Члан 28.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац.
Број: 02-02/15
Шамац, 03.02.2015. године

Предсједник Одбора
Ђурђевић Ведран

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
52. Одлука о одржавању Посебне сједнице Скупштине општине Шамац дана 16.05.2015.
године
53. Одлука о краткорочном задуживању Општине Шамац
54. Одлука о давању сагласности на замјену дијела земљишта означеног као к.ч. број
1977/3 из ПЛ број 846 КО Обудовац за исту површину дијела земљишта означеног као
к.ч. број 1977/2 из ПЛ број 1291 КО Обудовац и продаји непосредном погодбом
преосталог земљишта исте честице
55. Одлука о додјели пословног простора на коришћење
56. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности
57. Одлука о допунама Одлуке о наградама и признањима Општине Шамац
58. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине општине Шамац
59. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника Општине Шамац и Општинске
управе у 2014. години
60. Закључак о усвајању Извјештаја о расподјели и утрошку средстава за развој
пољопривреде и села у 2014. години
61. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Шамац за
2014. годину са Програмом рада за 2015. годину
62. Закључак
63. Закључак о неусвајању Извјештаја о додјели једнократне новчане помоћи лицима
која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2014. години
64. Закључак о усвајању Извода из записника са Двадесетчетврте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
65. Рјешење о престанку мандата члана Школског одбора ЈУ Основна школа ''Шамац''
Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
66. Одлука о прерасподјели средстава
67. Одлука о прерасподјели средстава
68. Одлука o поништењу поступка јавне набавке за набавку горива за потребе
Општинске управе Шамац
69. Одлука о прерасподјели средстава
70. Одлука
71. Рјешење
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72. Рјешење
73. Правилник о измјенама Правилника о платама и накнадама запослених у
Административној служби Општине Шамац

ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ
74. Пословник о раду Одбора за жалбе општине Шамац
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