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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/11), члана 39. став (2) алинеја 11) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 36. став 1. тачка б) Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници Скупштине општине одржаној
дана 24.07.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни
Цјеновникa комуналних услуга
I
Скупштина општине даје сагласност на Одлуку о измјени и допуни Цјеновника комуналних услуга, број
775/07/17 од 18.07.2017.године, коју је утврдио Надзорни одбор ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац.
II
Одлука Надзорног одбора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац о измјени и допуни Цјеновника комуналних
услуга, из тачке I, саставни је дио ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-244/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

267.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној
24.07.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју
општине Шамац у 2016. години
I
Прихвата се Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју
општине Шамац у 2016. години.
II
Информација 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“.
Број: 07-022-249/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

268.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној
24.07.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о остваривању права у складу са Законом о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске у 2016.
години
I
Прихвата се Информација о остваривању права у складу са Законом о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске у 2016. години,
уз сугестију да се настоји да не буде кашњења у исплати по издатим рјешењеима овим категоријама, које
би требало да имају предност у односу на друге категорије.
II
Информација 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: 07-022-248/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

269.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној
24.07.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених категорија лица –
корисника права на новчану помоћ у 2016. години
I
Прихвата се Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица –
корисника права на новчану помоћ у 2016. години, уз сугестију да се, на основу социјалне карте
становништва општине Шамац, сагледају потребе становништва и потреба за евентуалним проширењем
права социјално угрожених категорија становништва.
II
Информација из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.

2

Страна 3 - Четвртак 27. јул 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 13
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-247/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

270.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној
24.07.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2016. години
I
Усваја се Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле
незаразних болести у 2016. години, уз слиједеће сугестије:
Да се у наредном периоду повећа број превентивних прегледа становништва, изузимајући
вакцинацију гдје објективно није могуће да дође до повећања због сталног смањења
становништва као и појаве одбијања вакцинације дјеце од стране родитеља.
- Да се размотри могућност обављања систематских прегледа запослених, поред школа и
дјечијег обданишта који за сада једини врше систематске прегледе, и у другим правним
субјектима.
- Да се размотри могућност организовања здравствено- васпитних активности, уз ангажовање и
других општинских структура (Црвени крст и др.).
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“.
Број: 07-022-246/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

271.
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној
24.07.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине у органима ЈП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
I
Усваја се Извјештај о раду Начелника општине у органима ЈП „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
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“.
Број: 07-022-245/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

272.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 36. и 88. став 2. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“,
бр. 9/17), чланом 128. Став 1. Пословника o раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној
24.07.2017.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са IX редовне сједнице
Скупштине општине Шамац

Усваја се Извод из Записника са IX
30.06.2017. године, без примједби.

I
редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане

II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
III
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-242/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

273.
На основу чл. 39. и 82. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16)), а у складу са чл. 35. и 78. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр.
3/14), чланом 128. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној 24.07.2017.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између VIII и X
редовне сједнице Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима начелника Општине у периоду између VIII и X редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на X
редовној
сједници Скупштине општине Шамац, одржаној 24.07.2017. године.
II
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-243/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

4

Страна 5 - Четвртак 27. јул 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 13

274.
На основу члана 36. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, бр. 9/17), а у вези са
чланом 176. став (7). Пословника о раду Скупштине општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, бр.12/17), Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној 24.07.2017.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење тајног гласања за опозив
потпредсједника Скупштине општине
I
У Комисију за спровођење тајног гласања за опозив потпредсједника Скупштине општине именују
се:
1.
2.
3.

Мирко Лукић, предсједник
Љубиша Станишић, члан
Драган Илинчић, члан

II
Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-111-136/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

275.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број97/16), члана 7. став (2) Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13),члана 36. и 44.став (3) Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 9/17) и члана 176. Пословника о раду Скупштине
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на Х
редовној сједници одржаној 24.07.2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку функције потпредсједника Скупштине општине, због опозива
1. Крсти Бајкановић престаје функција потпредсједника Скупштине општине Шамац са 24.07.2017.
године, због опозива.
2. Рјешење о престанку радног односа именованог у Општини Шамац донијеће предсједник
Скупштине општине , а у складу са Законом о статусу функционера јединица локалне самоупаве.
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 складу са чланом 176. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 12/17) одборници СДС Благоје Симић, Мирко Лукић, Николина Шкрбић, Брано Гајић и
Симо Варадиновић,одборници Народног демократског покрета Велимир Андрић, Љубиша Станишић,
Анка Тутњевић, Ђорђе Кертић и Мишо Дервенић, одборници ХРВАТСКЕ КОАЛИЦИЈЕ ХДЗ БиХ-ХДЗ
1990: Маријан Туњић, Маријан Јовић и Хрвоје Шимовић и одборник Социјалистичке партије Сања
Драгичевић, што чини више од 1/3 одборника (14 одборника од укупно 25) Скупштине општине Шамац,
Скупштини општине Шамац дана 13.07.2017. године поднијело је приједлог за опозива потпредсједника
Скупштине општине Шамац Крсте Бајкановић. Истовремено, напријед поменути одборници упутили су
предсједнику Скупштине општине Шамац и Колегијуму Скупштине општине приједлог за уврштавање у
дневни ред предстојеће 10. редовне сједнице Скупштине општине Шамац приједлога за опозив
потпредсједника Скупштине општине и приједлога за избор новог потпредсједника Скупштине општине,
што је на сједници Колегијума одржаној дана 17.07.2017. године и усвојено.
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У самом приједлогу за опозив одборници су навели сљедеће: да је Крста Бајкановић за потпредсједника
Скупштине општине Шамац изабран на конститутивној сједници Скупштине општине Шамац , на
приједлог одборника ДНС у Скупштини општине Шамац, а који приједлог је подржан од стране тадашње
скупштинске већине коју су чинили одборници ДНС, СНСД, Хрватске коалиције ХДЗ БиХ ХДЗ 1990 и
одборника Независне странке др Михајло Товирац (укупно 14 одборника).
Да је дана 26.01.2017. године, а у складу са чланом 42. став 3. Закона о локалној самоуправи којим је
прописано да, уколико се у току трајања мандата скупштине промијени скупштинска већина, одборници
који чине ту већину,су дужни предсједнику скупштине доставити обавјештење са овјереним потписима,
од стране одборника који чине већину, одборници Народног демократског покрета, Социјалистичке
партије, Српске демократске странке, Хрватске коалиције ХДЗ БиХ ХДЗ 1990 и одборник Јово Недић су
доставили предсједнику Скупштине обавјештење о новој скупштинској већини са овјереним потписима.
Надаље наводе, да је Крста Бајкановић, знајући за промјену скупштинске већине и приступање истој
одборника Јове Недић, а са очигледном намјером, да истом ускрати одборнички мандат, дана 27.01.2017.
године, као предсједник ОО ДНС, злоупотријебивши своју функцију предсједника ОО ДНС, сачинио је и
упутио допис предсједнику Скупштине општине и општинским одборима СДС, НДП, СНСД, СП,
Хрватске коалиције ХДЗ БиХ и ХДЗ 1990 и Независној странци др Михало Товирац у прилогу којег се
доставља изјава Недић Јове о одбијању мандата одборника у Скупштини општине Шамац са датумом
27.01.2017. године, као и допис адресиран на ЦиК БиХ са садржајем који се односи на изјаву о одустајању
од мандата Јове Недић и захтјеву за додјелу мандата сљедећем квалификованом кандидату са листе ДНС,
а коју изјаву Јово Недић није дао и није могао дати 27.01.2017. године, јер је такву изјаву Јово Недић дао
приликом прихватања мандата у Скупштини општине Шамац дана 23.11.2016. године и која изјава је
доставњена ЦИК БиХ истог дана и на основу које је издато Увјерење о додјели мандата одборнику Јови
Недић.
У приједлогу за опозив даље је наведено да се све поменуто дешавало уочи одржавања четврте редовне
сједнице Скупштине општине Шамац, заказане за 31.01.2017. године, да су одборници политичких
партија на које је упућено ово обавјештење од стране предсједника ОО ДНС Крсте Бајкановић, на
заједничком састанку заузели став да се ради о неморалном и недоличном понашању једног
потпредсједника Скупштине, и покренули питање његовог опозива у складу са законом, Статутом и
Пословником Скупштине општине Шамац, те да је након доношења рјешења о опозиву на 4. редвоној
сједнии, а по тужби Крсте Бајкановић Суд уважио тужбу и поништио рјешење о његовом опозиву и
сходно пресуди да је именовани поново враћен на дужност потпредсједника, те да одборници у
Скупштини општине Шамац, подносиоци овог приједлога, не могу и неће прећи преко чињенице да је
исти извршио радње које нису достојне једне овако високе финкције у локалној заједници, поготово што
и сами грађани који су бирали одборнике у скупштини општине Шамац осуђују овакав чин, а поготово
осуђују чињеницу да је Крста Бајкановић као пензионер који је право на пензију остварио са пуним
радним стажом и којем је у складу са законом утврђена отпремнина, поново као функционер радно
ангажован и за исто прима плату, те да су одборници који су подносиоци овог захтјева као представници
грађана у Скупштини општине Шамац, оцјенили да је недопустиво да Крста Бајкановић, без обзира на
политичку припадност, даље врши функцију потпредсједника Скупштине и да не може имати повјерење и
подршку одборника за даље вршење ове функције због чега траже да, у складу са чланом 176. став (5)
Пословника о раду Скупштине општине Комисија за избор и именовање да своје мишљење, те да се исто
упути Скупштини општине на разматрање и одлучивање.
Чланом 176. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да
предсједник, односно потпредсједник Скупштине и замјеник начелника Општине могу бити опозвани у
случајевима утврђеним законом и Статутом. Ставом (2) истог члана прописано је да приједлог за опозив
предсједника или потпредсједника Скупштине може поднијети 1/3 одборника у Скупштини и Комисија за
избор и именовање, ставом (4) истог члана прописано је да приједлог за опозив мора бити у писаној
форми са образложењем док је ставом (5) прописано да је Комисија за избор и именовање дужна
доставити своје мишљење о приједлогу за опозив.
Чланом 165. Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да се поступак избора,
именовања, разрјешења и опозива из надлежности Скупштине врши у складу са одредбама закона,
Статута и овог пословника.
Чланом 39. став 1. прописано је да је Скупштина представнички орган, орган одлучивања и креирања
политике јединице локалне самоуправе, док је ставом (2) тачка 21. истог члана прописано да између
осталог бира и разрјешава предсједника и потпредсједника скупштине.
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Чланом 2. Закона о статусу финкционера јдиница локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Српске'', број 96/05 и 98/13) став (1) тачка 8. прописано је да је функционер јединице локалне самоуправе
потпредсједник скупштине општине, а чланом 7. став (2) истог Закона, између осалог, прописано је да
рјешење о опозиву, односно разрјешењу предсједника и потпредсједника скупштине, након спроведеног
поступка опозива , односно разрјешења у складу са прописима коју уређују систем локалне самоуправе,
статутом јединице локалне самоуправе и пословником о раду доноси скупштина јединице локалне
самоуправе.
Чланом 27. став 1 тачка 4. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе, прописано је да
функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између осталог, и у случају опозива.
У поступку по поднесеном Приједлогу за опозив потпредсједника Скупштине општине Шамац Крсте
Бајкановић, предсједник Комисије за избор и именовање , у складу са чланом 46. став (2) Пословника о
раду Скупштине општине, сазвао је сједницу Комисије за 19.07.2013. године и истовремено упутио и
позив Крсти Бајкановић за присуство сједници, како би исти могао дати своје изјашњење по поднесеном
Приједлогу за опозив.
Комисија је на сједници одржанојд дана 19.07.2017. године, а након разматрања Приједлога за опозив и
поднесених доказа, писаног изјашњења Крсте Бајкановић те проведене дискусије по истом утврдила да је
Крста Бајкановић са очигледном намјером, да Недић Јови буде одузет одборнички мандат, дана
27.01.2017. године, као предсједник ОО ДНС, злоупотријебивши своју функцију, сачинио и упутио допис
предсједнику Скупштине општине и општинским одборима СДС, НДП, СНСД, СП, Хрватске коалиције
ХДЗ БиХ и ХДЗ 1990 и Независној странци др Михало Товирац обавјештење о давању одборничког
мандата у прилогу којег је доставља изјава Недић Јове о одбијању мандата одборника у Скупштини
општине Шамац са датумом 27.01.2017. године, као и допис адресиран на ЦиК БиХ са садржајем који се
односи на изјаву о одустајању од мандата Јове Недић и захтјеву за додјелу мандата сљедећем
квалификованом кандидату са листе ДНС, а коју изјаву Јово Недић није дао и није могао дати 27.01.2017.
године, јер је такву изјаву Јово Недић дао приликом прихватања мандата у Скупштини општине Шамац
дана 23.11.2017. године и која изјава је доставњена ЦИК БиХ истог дана и на основу које је издато
Увјерење о додјели мандата одборнику Јови Недић, а што је и сам Крста Бајкановић потврдио.
Такође је утврђено да је актом број 06-1-07-1-15/17 од 12.07.2017. године од стране Централне изборне
комисије БиХ потврђено да је од стране ОО ДНС истој достављено обавјештење да Недић Јово одбија
мандат и у прилогу истог је и образац Изјаве о одбијању мандата у којем се као разлог одбијања наводи
да се мандат враћа у договору са органима странке, те да је од стране ЦиК БиХ у складу са чланом 2.9.
тачка 14. Изборног закона БиХ усмено контактиран Јово Недић како би се утврдила својевољност и
вјеродостојност поднесеног захтјева, те како би се подносилац захтјева упутио на прописе којима је
регулисан његов статус у случају престанка мандата, као и то да Јово Недић није потврдио да изјава
својевољна већ да је иста поднесена у његово име. Надаље на основу акта број 03-ИП-94-2326/17 издатог
од стране Фонда за ПИО утврђено је да је именовани регистрован као корисник права код фонда ПиО.
Такође је неспорно утврђено да је као функционер у Општини Шамац, у сталном радном односу и да има
лична примања по том основу, а што се утврђује на основу службене евиденције органа Општине.
Из напријед наведеног, а у складу са својим надлежностима утврђеним чланом 53. и 176. став (5)
Пословника о раду Скупштине општине Шамац, већином гласова чланова Комисије, уз издвојено
мишљење предсједника Комисије, Комисија је дала мишљење да је приједлог за опозив поднесен од
стране више од 1/3 одборника у Скупштини општине Шамац, поднесен у складу са Пословником о раду
Скупштине општине Шамац, да постоје разлози за опозив и да су исти основани, а односе се прије свега
на чињеницу злоупотребе изјаве коју одборници потписују у моменту прихватања мандата, начињене од
стране потпредсједника Скупштине Крсте Бајкановић, те да нема подршку скупштинске већине
потпредсједник Скупштине који је на ту функцију изабран као пензионисано лице и који остварује
новчана примања по два основа , те да се Скупштини општине предлаже да након разматрања Приједлога
за опозив потпресједника Скупштине општине Крсте Бајкановић, донесе рјешење о опозиву.
У складу са одредбама члана 176.став (6) Пословника о раду Скупштине општине Шамац,
Скупштина општине Шамац је на X редовној сједници одржаној 24.07.2017. године, а након што је
предсједник Комисије за избор и именовање поднио Извјештај са мишљењем Комисије по поднесеном
Приједлогу за опозив потпредсједника Скупштине општине Шамац, спровела дискусију у којој је, прије
свега Крста Бајкановић изнио своје мишљење везано за поднесени Приједлог за његов опозив са функције
потпредсједника, а затим и одборници од којих је већина одборника који су узели учешће у дискусији
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изразила мишљење да су разлози за опозив основани и документовани, како доказима који су приложени
уз сам Приједлог за опозив, тако и накнадно прибављењним документима издатим од стране ЦиК БиХ и
Фонда за ПиО, а што је приложено у спис предмета и на самој сједници Скупштине записнички
констатовано.
Након проведене дискусије по Приједлогу за опозив потпредсјеника Скупштине општине поднесеног од
стране више од 1/3 одборника, Извјештаја и мишљења Комисије за избор и именовање о истом и
приложених доказа, у складу са чланом 176. став (7) Пословника о раду Скупштине општине Шамац
којим је прописано да о опозиву предсједника односно потпредсједника и замјеника начелника Општине
Скупштина одлучује тајним гласањем, Скупштина општине Шамац, у складу са чланом 107-116.
Пословника о раду Скупштине општине, а којим је регулисан поступак тајног гласања, спровела је
поступак тајног гласања о опозиву потпредсједника Скупштине општине Шамац Крсте Бајкановић.
Након завршеног тајног гласања,Комисија за спровођење тајног гласања утврдила је резултате тајног
гласања и констатовала да је од укупно 25 одборника у Скупштини општине Шамац, 14 одборника
гласало за опозив, 5 одборника гласало против опозива (2 одборника су се изузела од гласања Јово Недић
и Крста Бајкановић 4 одборника нису присуствовала сједници), те је констатовала да је Крста Бајкановић
опозван са функције потпредсједника Скупштине општине Шамац и записник са утврђеним резултатима
тајног гласања доставила предсједници Скупштине.
На основу свега напријед изнесеног Скупштина општине Шамац 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: 07-111-126/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

276.
Нa oснoву члaнa 39.стaв 2. aлинeja 21) Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви («Службeни глaсник Рeпубликe
Српскe», брoj: 97/16), члaнa 4. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe («Службeни
глaсник Рeпубликe Српскe», брoj: 96/05 и 98/13) , члана 36. став (2) тачка 23) Стaтутa oпштинe Шaмaц
(«Службeни глaсник oпштинe Шaмaц», брoj: 9/17) и члaнa 171. Пoслoвникa o рaду Скупштинe oпштинe
Шaмaц («Службeни глaсник oпштинe Шaмaц», брoj: 12/17), Скупштинa oпштинe Шaмaц нa X редовној
сjeдници oдржaнoj 24.07.2017. гoдинe, дoниjeлa je
Р J E Ш E Њ E
o избoру пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц
1. Зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц, нa вриjeмe трajaњa мaндaтa Скупштинe
oпштинe, изaбрaн je Јово Недић.
2. Пoтпрeдсjeдник Скупштинe oпштинe je у склaду сa Зaкoнoм функциoнeр oпштинe, a свojу
дужнoст oбaвљa сa стaтусoм зaпoслeнoг лицa нa oснoву рjeшeњa o рaднoм oднoсу нa мaндaтни
пeриoд, кoje доноси прeдсjeдник Скупштинe oпштинe.
3. Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у «Службeнoм глaснику oпштинe
Шaмaц».
O б р a з л o ж e њ e:
Члaнoм 39. стaв 2. aлинeja 21) Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви, прoписaнo je дa Скупштинa oпштинe
бирa и рaзрjeшaвa прeдсjeдникa скупштинe oпштинe, пoтпрeдсjeдникa скупштинe oпштинe, зaмjeникa
нaчeлникa oпштинe, сeкрeтaрa скупштинe oпштинe и члaнoвe стaлних и пoврeмeних рaдних тиjeлa
скупштинe.
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Члaнoм 4. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe прoписaнo je дa сe избoр
функциoнeрa врши у склaду сa избoрним прoписимa, прoписимa кojи уeђуjу систeм лoкaлнe сaмoупрaвe и
пoслoвникoм o рaду скупштинe jeдиницe лoкaлнe сaмoупaвe.
Чланом 36. став (2) тачка 23) Статута општине Шамац утврђена је да надлежност скупштине да
бира и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника Скупштине, замјеника начелника општине,
секретара Скупштине начелнике одјељења или службе и чланове сталних и повремених радних тијела
скупштине.
Члaнoм 171. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Шамац прописано је да Скупштина
јавним гласањем бира и разрјешава предсједника, потпредсједника Скупштине и замјеника начелника
Општине, док је чланом 174. став (1) прописано да се избор потпредсједника Скупштине врши по
поступку утврђеном за избор предсједника Скупштине.
Кoмисиja зa избoр и имeнoвaњe je нa сjeдници oдржaнoj 19.07.2017.године, а на основу приједлога
достављеног од стране клубова одборника: Српске демократске странке, Народног демократског покрета
и Хрватске коалиције ХДЗ БиХ – ХДЗ 1990 , који су за кандидата на ову функцију предложили Јову
Недић, утврдилa приjeдлoг кaндидaтa зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц и Скупштини
општине предложила да се за потпредсједника изабере Јово Недић.
Нaкoн oбaвљeнoг јавног глaсaњa, у склaду сa члaнoм 171. став 1. Пoслoвникa о раду Скупштине
општине, већином гласова одборника у Скупштини зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe изaбрaн je
Јово Недић.
Члaнoм 34. Стaтутa oпштинe Шaмaц утврђeнo je кo су функциoнeри oпштинe, тe у смислу oдрeдби
члaнa 9. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, a у вeзи сa члaнoм 2. истoг Зaкoнa
пoтпрeдсjeдник Скупштинe oпштинe свojу дужнoст oбaвљa сa стaтусoм зaпoслeнoг лицa пo oснoву
рjeшeњa o рaду које доноси предсједник Скупштине општине.
Нa oснoву нaприjeд нaвeдeнoг Скупштинa oпштинe Шaмaц je нa X редовној сjeдници oдржaнoj
24.07.2017. године, дoниjeлa рjeшeњe кao у диспoзитиву.
ПРAВНA ПOУКA: Прoтив oвoг рjeшeњa нe мoжe сe улoжити жaлбa, aли сe мoжe у рoку oд 30 дaнa oд
дaнa дoстaвљaњa, тужбoм пoкрeнути упрaвни спoр прeд Oкружним судoм у Дoбojу.
Брoj: 07-111- 127/17
Дaтум: 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

277.
На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 9/17), Скупштина општине Шамац, на
X редовној сједници одржаној дана
24.07.2017.године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
1. Анка Тутњевић из Шамца разрјешава се дужности вршиоца дужности диретора Јавне установе
Центар за социјални рад Шамац са 24.07.2017. године.
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
Анка Тутњевић, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-53/17 од 28.03.2017. године,
именована је за вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац, на период од 60 дана, а
најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање директора ове јавне установе.
Имајући у виду да је окончан поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање директора ЈУ
Центар за социјални рад Шамац, те да су се стекли услови за коначно именовање директора, било је
неопходно утврдити и приједлог рјешења о разрјешењу вршиоца дужности директора ове јавне установе.
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На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној дана
19.07.2017. године, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине
доношење истог.
Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној дана 24.07.2017. године, донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 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: 07-111-128/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

278.
На основу члана 18. става 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',
број 68/07 и 109/12), члана 87. став 4. Закона о социјалној заштити (''Службени гласник Републике
Српске'', број 37/12 и 90/16), члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 36. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац“, број 9/17) и Сагласности Министарства здравља и
социјалне заштите број 11/05-111-38/17 од 28.06.2017. године, Скупштина општине Шамац на X
редовној сједници одржаној 24.07.2017.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне установе
Центар за социјални рад Шамац
1. Анка Тутњевић, дипл.економиста из Шамца именује се за директора Јавне установе Центар за
социјални рад Шамац, на период од четири (4) године, почев од 25.07.2017. 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:
Скупштина општине Шамац , на сједници одржаној дана 28.04.2017. године, донијела је Одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у јавним установама чији је оснивач
Општина Шамац број 07-111-89/2017, којом се, између осталог расписује јавни конкурс и за избор и
именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац.
У складу са чланом 5. напријед поменуте Одлуке, Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Euro
blic Press“ издање од 19.05.2017. године и ''Службеном гласнику Републике Српске'' број 51/17 дана
31.05.2017. године. Задњи дан пријаве на расписани Јавни конкурс био је 15.06.2017. године.
Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу, коју
је именовала Скупштина општине Шамац, рјешењем број 07-111-83/2017 од 28.04.2017. године.
По расписаном Јавном конкурсу пријаву је благовремено доставио један кандидат и то: Анка
Тутњевић, дипл. економиста из Шамца.
Комисија за избор, на састанку одржаном дана 21.06.2017. године ,након што је утврдила да је
кандидат Анка Тутњевић уз пријаву доставила сву тражену документацију и да иста испуњава опште и
посебне услове из Јавног конкурса, са истом је обавила интервју на начин провјере знања и познавања
Закона о социјалној заштити. Комисија је након обављеног интервјуа и оцјене кандидата сачинила
Извјештај о спроведеном поступку са приједлогом да се Анка Тутњевић, као једини кандидат именује за
директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
У складу са чланом 87. став 4. Закона о социјалној заштити, којим је прописано да директора Центра за
социјални рад именује оснивач уз претходну сагласност Министарства, дана 21.06.2017. године од
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Министрства здравља и социјалне заштите затражена је сагласност за именовање Анке Тутњевић за
директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Министарство здравља и социјалне заштите, актом број 11/05-111-38/17 од 28.06.2017. године, дало
је сагласност за именовање Анке Тутњевић за директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
Комисија је напријед поменути Извјештај са препоруком да се за директора ове установе именује
Анка Тутњевић као једини кандидат, као и сагласност Министарства здравља и социјалне затите за њено
именовање, доставила Комисији за избор и именовање Скупштине општине Шамац на разматрање и
утврђивање пријелога рјешења за именовање директора ЈУ Центар за социјални рад.
Комисије за избор и именовање, након што је размотрила напријед поменути Извјештај и сагласност
Министарства, на сједници одржаној дана 19.07.2017.године, утврдила је Приједлог рјешења о
именовању Анке Тутњевић, дипл. економиста за директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац и
предлаже Скупштини општине Шамац доношење рјешења као диспозитиву.
На основу напријед изнесеног, Скупштина општине Шамац је на X редовној сједници одржаној
24.07.2017. 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: 07-111-104/17
Дана,24.07.201 7. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

279.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број: 9/17) и члана 44. и 72. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на X
редовној сједници одржаној
24.07.2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника и чланова Одбора за здравље
I
За предсједника и чланове Одбор за здравље, као сталног радног тијелa Скупштине општине
Шамац, изабрани су:
1.
2.
3.
4.
5.

др. Благоје Симић, предсједник
др Драган Илинчић, члан
Ружа Станишић, члан
Драгана Софреновић, члан
Мирко Кајтез, члан

II
Мандат радног тијела, из тачке I овог рјешења, траје колико и мандат Скупштине општине која га
је изабрала.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-129/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.
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280.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број: 9/17) и члана 40. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/17), Скупштина општине Шамац на X редовној сједници одржаној
24.07.2017. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјенама рјешења о избору предсједника и
чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
I
У рјешењу о избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
број 07-111-129/16 од 16.12.2016. године (''Службени гласник општине Шамац'', број 14/16 и 5/17) у тачки
I, алинеја друга – Комисија за буџет и финансије, под редним бројем 2. умјесто ''Јадранка Ђукић,
члан'', треба да стоји : Ђорђе Кертић, члан''.
II
У тачки I, алинеја једанаест умјесто ријечи: ''Савјет за здравство, породицу, борачка и
социјална питања'', треба да стоје ријечи: ''Савјет за борачка и социјална питања''.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-130/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

281.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 97/16) и члана 36. став 2. тачка 23) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број: 9/17) Скупштина општине Шамац на X редовној сједници одржаној 24.07.2017. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу предсједника и чланова
Комисије за верификацију мандата
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Комисије за верификацију мандата Скупштине
општине Шамац, и то:
1.
2.
3.

Брано Гајић, предсједник
Саша Маслић, члан
Мишо Дервенић, члан

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-131/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

282.
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07 и 109/12),) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17)
Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној 24.07.2017. године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе
Народна библиотека Шамац
1. Разрјешавају се дужности члана Управног одбора Јавне установе Народна библиотека Шамац, са
30.07.2017. године, због истека мандата на који су бирани:
- Велeмир Панић и
- Љиљана Павић.
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:
Скупштина општине Шамац је рјешењем број 07-111-102/13 од 30.07.2013. године за чланове
Управног одбора Јавне установе Народна библиотека Шамац именовала лица из тачке 1. диспозитива, на
мандат у трајању од четири године.
Члановима Управног одбора ЈУ Народна библиотека Шамац, мандат у трјању од четири године
истиче 30.07.2017. године,те је исте неопходно разријештити дужности , због истека мандата на који су
бирани.
На основу напријед наведеног, а у складу са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07 и 109/12) начелник Општине предложио је
Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној 24.07.2017. године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-132/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

283.
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07 и 109/12),) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 9/17)
Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној 24.07.2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Јавне установе
Народна библиотека Шамац
1. Бранка Гајановић разрјешава се дужности вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе Народна библиотека Шамац, са 30.07.2017. године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-133/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

284.
На основу члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број
68/07 и 109/12), члана 18. Закона о апотекарској дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'', број
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119/08, 1/12 и 33/14) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
9/17) Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној 24.07.2017. године, донијела јe
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне здравствене установе
Апотека Шамац
1. Разрјешавају се дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе Апотека Шамац, са
30.07.2017. године, због истека мандата на који су бирани:
-

Доброкес Биљана,
Бошњак Тода и
Панић Велимир.

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:
Скупштина општине Шамац је рјешењем број 07-111-100/13 од 30.07.2013. године за чланове
Управног одбора Јавне здравствене установе Апотека Шамац именовала лица из тачке 1. диспозитива, на
мандат у трајању од четири године.
Члановима Управног одбора , мандат у трјању од четири године истиче 30.07.2017. године, због
чега је исте неопходно разријештити дужности члана Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац, због истека
мандата на који су бирани.
На основу напријед наведеног, а у складу са чланом 16. став 6. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07 и 109/12) начелник Општине предложио је
Скупштини општине доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац, на X сједници одржаној 24.07.2017. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-134/17
Датум, 24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

285.
На основу члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03), члана 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(''Службени гласник Републике Српске'', број 68/07 и 109/12), члана 18. Закона о апотекарској дјелатности
(''Службени гласник Републике Српске'', број 119/08) и члана 36. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 9/17) Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној
24.07. 2017. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне здравствене установе Апотека Шамац
1. За вршиоце дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе Апотека Шамац, са
31.07.2017. године именују се:
1. Тања Крстановић
2. Митар Митровић
3. Коса Митровић
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2. Вршиоци дужности члана Управног одбора из тачке 1. овог рјешења именују се на период од 60
дана,а најдуже до завршетка поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања чланова
Управног одбора ЈЗУ Апотека Шамац у складу са законом.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац“.
Образложење
ЧлановимаУправног одбора ЈЗУ Апотека Шамац, именованим рјешењем Скупштине општине
Шамац број 07-111-100/13 од 30.07.2013. године мандат истиче 30.07.2017. године због чега је исте било
неопходно разрјешити дужности, због истека мандата на који су именовани.
Како је за избор и коначно именовање чланова УО ЈЗУ ''Апотека'' Шамац потребно спровести
поступак по Јавном конкурсу за избор и именовање, а како су досадашњи чланови разрјешени дужности
због истека мандата на који су бирани и позицијa чланова управног одбора осталa упражњене, то је до
окончања поступка јавне конкуренције неопходно именовати вршиоце дужности на период од 60 дана, а
најдуже до окончања поступка јавне конкуренције у складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
Начелник општине је у складу са чланом 16. став 6. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске, Скупштини општине Шамац предложио да се за вршиоце дужности
чланова УО ЈЗУ ''Апотека'' Шамац именују лица из тачке 1. диспозитива рјешења.
Скупштина општине Шамац, на X редовној сједници одржаној 24.07.2017.године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против истог не може се уложити жалба, али се
може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања овог
рјешења.
Број: 07-111-135/17
Датум,24.07.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. екон.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
286.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке услуга
„Израда брошуре – Инвестирајте у Шамац-“

Покреће се поступак
директног споразума.

Члан 1.
јавне набавке услуге „Израда брошуре – Инвестирајте у Шамац-“ путем

Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.000,00 КМ без ПДВ-а, односно до 2.340,00 КМ и
утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0140 Одјељења за финансије, потребна
средства су планирана на конту бр.412900 –Остали непоменути расходи.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
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Број: 01-022-223/2017
Датум: 05.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

287.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
носи
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку услуга „Израда брошуре- Инвестирајте у Шамац-“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача ГТР „Екограф“ Жељко Бабић, с.п. Шамац за израду брошуре
„Инвестирајте у Шамац“, те се именованом понуђачу додјељује Уговор у износу од 1.934,00 КМ без
ПДВ-а, односно 2.262,78 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
05.07.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) ГТР „Екограф“ Жељко Бабић, с.п. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 06.07.2017. године достављена је понуда понуђача
ГТР „Екограф“ Жељко Бабић, с.п. Шамац са укупним износом понуде од 1.934,00 КМ без ПДВ-а,
односно 2.262,78 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од дана
пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-227/17
Датум: 07.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

288.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 17. ст.1 и члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ " , број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за извођење радова
„ Изградња артершког бунара у избјегличком насељу Лугови“(поновљени поступак за ЛОТ 1) путем конкурентског захтјева за доставу понуда
Члан 1.
Приступа се поновљеном поступку јавне набавке за изођење радова „ Изградња артершког
бунара у избјегличком насељу Лугови“ (поновљени поступак за ЛОТ 1) путем конкурентског захтјева са
објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
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Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 40.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 47.899,80
КМ са ПДВ-ом, уз суфинансирање Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука у
процентуалном износу од 75 % тј. до 35.924,85 КМ са урачунатим ПДВ-ом, а преостали дио у износу до
11.974,95 КМ са ПДВ-ом са буџетске позиције 0124 Служба за ЛЕР (локално економски развој)
пољопривреду и село Општинске управе општине Шамац, са конта бр.511700- Издаци за нематеријалну
произведену имовину (учешче у пројектима).
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-229/2017
Датум: 11.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

289.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „ Санација и насипање макадамског пута у
мјесним заједницама Шамац и Доњи Хасић“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке радова „ Санација и насипање макадамског пута у мјесним
заједницама Шамац и Доњи Хасић“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.200,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је
Буџетским средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне
послове, потребна средства су планирана на конту бр.412500 - Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-одржавање путева.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-231/2017
Датум: 13.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

290.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст.1) и члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ " , број 39/14), Начелник општине Шамац д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„Набавка додатних услуга на одржавању хоризонталне сигнализације
на подручју Општине Шамац“
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Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка услуга „Додатне услуге на одржавању хоризонталне
сигнализације на подручју Општине Шамац“ путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 1.282,05 КМ без ПДВ-а, односно до 1.500,00 КМ
са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Буџетским средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за
просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су планирана Буџетом општине
Шамац на конту број 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатаком.инфраструктура.
Члан 3.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-233/2017
Датум: 14.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

291.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст. 1. и чл. 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ
", број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и :
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
o покретању поступка
за набавку робе „ Набавка парковских ивичњака и замјена истих,
дотрајалих, оивичене јавне површине у мјесној заједници Обудовац“
Члан 1.
Покреће се поступак јавне набавке робе „ Набавка парковских ивичњака и замјена истих,
дотрајалих, оивичене јавне површине у мјесној заједници Обудовац“ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 2.800,00 КМ без ПДВ-а и утврђена је Буџетским
средствима у оквиру позиције број 0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове ,
потребна средства су планирана на конту бр.412500–Расходи за текуће одржавање осталих грађ.
објеката-ком. инфраструктура
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-234 /2017
Датум: 14.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

292.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број 12/15) , Начелник општине Шамац, д о
н о с и:
О Д Л У К У
o додјели уговора
за извођење радова „Санација и насипање макадамског пута
у МЗ Шамац и Доњи Хасић“
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Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац за набавку радова „Санација и
насипање макадамског пута у МЗ Шамац и Доњи Хасић“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор у
износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.850,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, путем директног
споразума.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно законским
прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке путем директног споразума Општина Шамац је као уговорни орган дана
13.07.2017. године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу:
1) „СИГМА КОМЕРЦ“д.о.о. Шамац
У року остављеном за достављање понуде, дана 17.07.2017. године достављена је понуда понуђача
„СИГМА КОМЕРЦ“ д.о.о. Шамац са укупним износом понуде од 5.000,00 КМ без ПДВ-а, односно
5.850,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од (пет) 5 дана од
дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-236/17
Датум: 18.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

293.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 70.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 7. Правилнка о поступку
директног споразума („Службени гласник Општине Шамац“ број 12/15 , Начелник општине Шамац, д о н
оси
О Д Л У К У
o додјели уговора
за набавку робе „Набавка парковских ивичњака и замјена истих, дотрајалих, оивичене јавне
површине у мјесној заједници Обудовац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „PE-COMERC“ д.о.о. Горња Слатина за за набавку робе „Набавка
парковских ивичњака и замјена истих, дотрајалих, оивичене јавне површине у мјесној заједници
Обудовац“ те се именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци робе у износу од 2.358,97 КМ без
ПДВ-а, односно 2.760,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради закључења
уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку сходно условима
наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке робе „Набавка парковских ивичњака и замјена истих, дотрајалих, оивичене
јавне површине у мјесној заједници Обудовац“ путем директног споразума, Општина Шамац је као
уговорни орган дана 14.07.2017. покренула поступак предметне набавке доношењем посебне одлуке о
покретању поступка број 01-022-234/17 и упутила позив за достављање понуде бр. 01-052-73/17
сљедећем понуђачу:
1) „PE-COMERC“д.о.о. Горња Слатина
Члан 4.
У року остављеном за пријем понуда, достављена је понуда , сљедећих понуђача:
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PE-COMERC“д.о.о. Горња Слатина са укупном цијеном понуде у износу од 2.358,97 КМ без ПДВ-а,
односно 2.760,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од пет (5) дана од дана
обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-022-237/17
Датум: 18.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

294.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 17. ст.1) и члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ " , број 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Општине
Шамац“ број 12/15) и члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број
9/17), Начелник општине Шамац д о н о с и
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга
„ Израда Плана заштите од пожара за територију општине Шамац “
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за набавку услуга „ Израда Плана заштите од пожара за
територију општине Шамац “ путем директног споразума.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 5.982,91 KM без ПДВ, односно до 7.000,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом у оквиру позиције број 0125 Територијалне ватрогасне јединице Шамац. Потребна
средства су утврђена Буџетом општине Шамац на конту број 412700 –Расходи за стручне услуге.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-238/2017
Датум: 19.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

295.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16),
члана 70. става 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама
члана 66. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ , број 9/17) , Начелник
општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за набавку услуга „ Израда програма зоне санитарне заштите изворишта –
градског водовода- Шамац - “
Члан 1.
У поступку јавне набавке за набавку услуга „ Израда програма зоне санитарне заштите
изворишта – градског водовода- Шамац -“ путем конкурентског захтјева за доставу понуда, објављеног
дана 21.06.2017. год. на порталу Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о
набавци 144-7-2-13-3-14/17. Предмет јавне набавке је „ Израда Програма зоне санитарне заштите
изворишта – градског водовода- Шамац “. Процијењена вриједност набавке износи 17.948,72 КМ без
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урачунатог ПДВ-а, односно 21.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом, уз суфинансирање Фонда за заштиту
животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске у процентуалном износу од 70 % тј. до
14.700,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку , у року остављеном за доставу понуда, пристигле су три (3) понуде
сљедећих понуђача:
1) “ИБИС -ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука
2) „IPSA-INSTITUT“д.о.о. Сарајево
3) Институт за грађевинарство “IG“ д.о.о. Бања Лука
Члан 3.
Комисија је на основу члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ (Неприродно ниска понуђена цијена),
члана 17. става 7. Упутства за припрему модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“, број
90/14) упутила захтјев за појашњење понуде број 01-052-63/17 од дана 13.07.2017. год. понуђачу
Институт за грађевинарство “IG“ д.о.о. Бања Лука, јер цијена понуде у износу од 9.800,00 КМ је за
више од 20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве понуде. Комисија је утврдила да горе
наведени понуђач у остављеном року од три дана, од дана пријема захтјева за појашњење, није доставио
појашњење за достављену понуду, те је уговорни орган на основу члана 66. ст. 1) одбацио понуду
понуђача Институт за грађевинарство “IG“ д.о.о. Бања Лука као неприродну ниску понуђену цијену.
РАНГ ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ И ОЦИЈЕЊЕНИХ ПОНУДА
Р.
Цијена понуде у КМ
број
Назив понуђача
без ПДВ-а
1.

“ИБИС -ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о.
Бања Лука

Укупна цијена понуде у
КМ са ПДВ-ом

12.340,00

14.437,80

14.400,00

16.848,00

„IPSA-INSTITUT“д.о.о. Сарајево
2.

РАНГ ЛИСТА НЕПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА
Р.
Цијена понуде у КМ
број
Назив понуђача
без ПДВ-а
1.

Институт за грађевинарство “IG“
д.о.о. Бања Лука

9.800,00

Укупна цијена понуде у
КМ са ПДВ-ом
11.466,00

Оцијењено је да је најповољнији понуђач “ИБИС -ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука чија је
понуда најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 12.340,00 КМ без ПДВ-а, односно
14.437,80 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-63/17 од 25.07.2017. године је саставни дио ове Одлуке о
избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке достави оригинал
или овјерене копије докумената којима потврђује вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона
о јавним набавкама БиХ.
Члан 6.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом
поштанском пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла
бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
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Број: 01-022-252/17
Датум: 26.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

296.
Ha основу члана 59. став 1 тачка 21 и члана 82 став 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 66 и 88 став 3 Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 9/17), а у вези са чланом 3 Закона о систему интерних финансијских контрола у
јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 91/16), Начелник
општине Шамац доноси
ПРАВИЛНИК
о расходима по основу репрезентације у
Општинској управи општине Шамац
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се лица која имају право на репрезентацију и уређује се услови и начин
коришћења средстава по основу репрезентације, као и друга питања која су од значаја за коришћење
права на репрезентацију у Опшинској управи општине Шамац.
Под репрезентацијом се, у смислу одредби овог правилника, подразумијевају расходи за услуге које су у
непосредној вези са обављањем службених послова и радних задатака.
Члан 2.
Коришћење средстава по основу репрезентацију планирају се годишње, буџетом општине за фискалну
годину.
Члан 3.
Функционери општине (Начелник општине, замјеник начелника, предсједник и потпредсјденик
скупштине општине) имају право на репрезентацију, у оквирима годишње планираног износа.
Именована лица (секретар скупштине, начелници одјељења/служби, шеф кабинета начелника општине),
као и други службеници Општинске управе општине Шамац имају право на репрезентацију уз претходно
одобрење Начелника општине за сваки конкретни случај.
Корисник репрезентације одговоран је за економично и сврсисходно трошење средстава за
репрезентацију.
Члан 4.
Средства за репрезентацију користе се, пo правилу, за намјене у земљи, a изузетно и у иностранству.
Средства за репрезентацију могу да се користе у иностранству под условом да je њихово коришћење
одобрено одлуком о одобравању службеног пута у иностранство, од стране Начелника општине.
Члан 5.
Средства за репрезентацију могу да се користе за сљедеће намјене:
−
−
−
−
−

за угоститељске услуге које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла,
набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање корисника
буџета,
коришћење производа из апарата за топле напитке, других топлих и хладних напитака,
коришћење освјежавајућих безалкохолних пића и
остале намене које имају карактер репрезентације.

Члан 6.
Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу да се користе у угоститељским објектима за
пословни ручак или вечеру, односно коктел послужење (кетеринг), који се организује за:
− чланове органа, комисија и стручних тимова који обављају посебно значајне задатке у складу са
одлукама, рјешењима и налозима овлашћених лица из члана 2. овог правилника,
− учеснике састанака који имају посебан значај за рад и пословање Општине Шамац,
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−

званице на пригодном обиљежавању важнијих јубилеја, новогодишњих или других празника и
других важних догађаја, као што су конференције и други међународни састанци, потписивање
значајнијих уговора, доношење одлука од стратешког значаја, обиљежавање значајних датума и
манифестација и сл.

Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу се изузетно користити и за плаћање трошкова
хотелског смјештај лица која имају посебан значај за рад и пословање Општине Шамац или других
званица, односно учесника који су позвани да присуствују састанцима, односно свечаностима из става 1.
овог члана, ако им je пребивалиште, односно мјесто сталног боравка ван мјеста догађаја на који су
позвани и када je то неопходно за обезбјеђење њиховог присуства за вријеме тог догађаја.
Члан 7.
Средства за репрезентацију за набавку пригодних поклона могу да се користе за набавку:
− новогодишњих поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање Општине Шамац,
− поклона поводом обиљежавања јубилеја и важних пословних догађаја за Општину Шамац и
− осталих пригодних поклона поводом значајних датума за Општину.
Набавку пригодних поклона, пo правилу, одобрава Начелник општине, у погледу врсте, вриједности,
намјене и броја поклона, као и планираног рока уручивања поклона.
Члан 8.
Средства за репрезентацију за коришћење топлих напитака односе се на коришћење кафе, чајева и других
напитака из апарата за топле напитке, односно на други начин спремања других напитака за састанке
који се организују за потребе рада Општинске управе.
Набавка топлих и освјежавајућих напитака као и средстава потребних за припремање топлих и хладних
напитака врши се код добављача са којим Општина Шамац има потписан уговор о пословној сарадњи.
Члан 9.
Средства за репрезентацију за остале намјене користе се за израду позивница, честитки, промотивних и
других сличних материјала, као и за друге намјене које се уобичајено сматрају трошковима
репрезентације.
Члан 10.
Количине утрошених топлих напитака, као и количине утрошених освјежавајућих напитака ажурирају на
дневном нивоу, на посебном блок-листу који својим потписом овјеравају лица из члана 3. овог
правилника.
Члан 11.
Начелник општине својим потписом даје одобрење за плаћање фискалних и других рачуна за расходе по
основу репрезентације.
Фискалне и друге рачуне за расходе по основу репрезентације контролише корисник репрезентације и
својим потписом потврђује њихову тачност.
Потписани рачуни достављају се Одјељењу за финансије, најкасније до седмог у мјесецу, за претходни
мјесец, а у случају службеног пута, најкасније 7 дана од дана повратка са службеног путовања.
На полеђини рачуна који је одобрен за плаћање, уписује се кратак опис сврхе расхода (нпр. колегијум,
пословни састанак и сл.)
Члан 12.
Контролу расхода по основу репрезентације врши Одјељење за финансије, на основу приложених рачуна,
на мјесечном нивоу.
Извјештај о расходима по основу репрезентације доставља се Начелнику општине, полугодишње.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац".
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Број: 01-022-235/2017
Датум: 17.07.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

297.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 125. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне смаоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 66. и 88. став 3 Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), Начелник општине Шамац, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању дисциплинске комисије
I
Именује се дисциплинска комисија за сљедећем саставу:
1. Срђан Смиљанић – предсједник
2. Тамара Шмитран – члан
3. Невен Марковић – члан
За замјенике предсједника и чланова Комисије именују се:
1. Душан Јовановић – замјеник предсједника
2. Даринко Јефремовић – замјеник члана
3. Стеван Аранђић – замјеник члана.
II
Чланови комисије и њихови замјеници именују се на период од двије године, са могућношћу поновног
именовања.
III
Комисија из тачке I овог рјешења, у свом раду, дужна је поступати у складу са Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, као и у складу са подзаконским актима којима
се регулише дисциплинска и материјална одговорност запослених у општинској управи.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-121/2017
Датум, 20.07.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

266. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Цјеновникa комуналних услуга
267. Закључак о прихватању Информације о раду невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине Шамац у 2016. години
268. Закључак о прихватању Информације о остваривању права у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске у 2016.
години
269. Закључак о прихватању Информације о стању и потребама социјално угрожених категорија лица –
корисника права на новчану помоћ у 2016. години
270. Закључак о усвајању Извјештаја о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и
контроле незаразних болести у 2016. години
271. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине у органима ЈП „Водовод и канализација“
а.д. Шамац
272. Закључак о усвајању Извода из Записника са IX редовне сједнице Скупштине општине Шамац
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273. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника општине у периоду између VIII и X
редовне сједнице Скупштине општине Шамац
274. Рјешење о именовању Комисије за спровођење тајног гласања за опозив потпредсједника Скупштине
општине
275. Рјешење о престанку функције потпредсједника Скупштине општине, због опозива
276. Рјешење o избoру пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц
277. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Шамац
278. Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
279. Рјешење о избору предсједника и чланова Одбора за здравље
280. Рјешење о измјенама рјешења о избору предсједника и чланова сталних радних тијела Скупштине
општине Шамац
281. Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата
282. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Народна библиотека Шамац
283. Рјешење о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Јавне установе Народна библиотека Шамац
284. Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Апотека Шамац
285. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне здравствене установе
Апотека Шамац
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
286. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга „Израда брошуре - Инвестирајте у Шамац
-“
287. Одлука o додјели уговора за набавку услуга „Израда брошуре - Инвестирајте у Шамац -“
288. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Изградња артершког
бунара у избјегличком насељу Лугови“ - (поновљени поступак за ЛОТ 1) путем конкурентског захтјева за
доставу понуда
289. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Санација и насипање
макадамског пута у мјесним заједницама Шамац и Доњи Хасић“
290. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Набавка додатних услуга на
одржавању хоризонталне сигнализације на подручју Општине Шамац“
291. Посебна одлука o покретању поступка за набавку робе „Набавка парковских ивичњака и замјена
истих, дотрајалих, оивичене јавне површине у мјесној заједници Обудовац“
292. Одлука o додјели уговора за извођење радова „Санација и насипање макадамског пута у МЗ Шамац и
Доњи Хасић“
293. Одлука o додјели уговора за набавку робе „Набавка парковских ивичњака и замјена истих,
дотрајалих, оивичене јавне површине у мјесној заједници Обудовац“
294. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке за набавку услуга „Израда Плана заштите од
пожара за територију општине Шамац“
295. Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга „Израда програма зоне санитарне
заштите изворишта – градског водовода - Шамац -“
296. Правилник о расходима по основу репрезентације у Општинској управи општине Шамац
297. Рјешење о именовању дисциплинске комисије

Четвртак, 27. јул 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 13/17
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4. Уређује и
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општине Шамац 562-011-00001661-17.
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