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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
64.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) и
члана 9. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2016. годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 12/15), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица у буџету за
2016. годину, на сљедећи начин:
0110 - Скупштина општине
~ са конта 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 300 КМ,
~ са конта 412900 – Остали непоменути расходи (уговорене услуге), износ од 1.300 КМ,
~ на конто 415200 – Текући грантови политичким организацијама, износ од 1.600 КМ.
0124 - Служба за локални економски развој, пољопривреду и село
~ са конта 412700 – Расходи за услуге израде пројектне докуменатције, износ од 5.000 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове:
~ на конто 412700 – Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план Шамац,
износ од 5.000 КМ.
0130 - Одјељење за општу управу
~ са конта 412400 – Расходи за специјални материјал (цивилна заштита), износ од 900 КМ,
~ на конто 416100 – Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних
жртава рата, износ од 900 КМ.
0140 - Одјељење за финанисије
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате, износ од 5.100 КМ,
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~ на конто 411200 – Расходи за отпремнине, износ од 5.100 КМ;
~ са конта 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 1.750 КМ,
~ на конто 412600 – Расходи по основу утрошка горива, изнод од 1.750 КМ.
0150 – Одјељење за привреду
~ са конта 412200 – Расходи за комуналне услуге- дератизација и дезинсекција, износ од 4.500 КМ,
~ са конта 412200 – Расходи за комуналне услуге- анализа воде, износ од 1.500 КМ,
~ са конта 412700 – Расходи за услуге информисања и медија, износ од 2.000 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0160 – Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове:
~ на конто 412900 – Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца, износ од 8.000 КМ.
0151 – Служба за друштвене дјелатности
~ са конта 416100 – Текуће дознаке грађанима- стипендије, износ од 3.500 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0140 – Одјељење за финансије:
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 700 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове:
~ на конто 412900 – Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца, износ од 2.800 КМ.
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 412700 – Расходи за остале стручне обавезе, износ од 6.700 КМ,
~ са конта 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412700 – Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план Шамац,
износ од 11.700 КМ;
~ са конта 412700 – Расходи за остале стручне обавезе, износ од 100 КМ,
~ са конта 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 4.150 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0140 – Одјељење за финансије:
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 4.250 КМ;
~ са конта 511100 – Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката – јавна расвјета,
износ од 550 КМ,
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавања осталих грађевинских објеката – одржавање
путева, износ од 150 КМ,
~ на конто 416100 – Текуће дознаке грађанима – издаци у циљу реализације пројекта повратка,
износ од 400 КМ.
0190- Остала буџетска потрошња
~ са конта 412900 – Расходи по судским рјешењима, износ од 2.250 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0140 – Одјељење за финансије:
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 2.250 КМ;
~ са конта 413900 – Расходи по основу затезних камата, износ од 4.000 КМ,
~ са конта 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 10.000
КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове:
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~ на конто 412900 – Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца, износ од 14.000 КМ;
~ са конта 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 6.500 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0140 – Одјељење за финансије:
~ на конто 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, износ од 1.500 КМ,
~ на конто 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ од 4.500 КМ,
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 500 КМ.
0200- Мјесне заједнице
~ са конта 412300 – Расходи за режијски материјал, износ од 1.500 КМ,
~ са конта 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ од 3.500 КМ,
~ са конта 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 700 КМ,
~ на конто 412800 – Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
од 5.700 КМ;
~ са конта 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 300 КМ,
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ од 300 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2016. годину, прераспоредиће
се у оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0110 - Скупштине општине:
~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „1.000“ замјењује се
износом „700“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменту расходи (уговорене услуге), износ „11.700“ замјењује
се износом „10.400“,
~ на броју рачуна 415200 – Текуће грантови политичким организацијама, износ „37.800“ замјењује
се износом „39.400“.
У оквиру потрошачке јединице 0124 – Служба за локални економски развој, пољопривреду и село:
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за услуге израде пројектне документације, износ „12.000“
замјењује се износом „7.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0130 – Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 412400 – Расходи за специјални материјал (цивилна заштита), износ „2.000“
замјењује се износом „1.100“,
~ на броју рачуна 416100 – Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и
цивилних жртава рата, износ „53.000“ замјењује се износом „53.900“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате, износ „1.609.000“ замјењује се износом
„1.603.900“,
~ на броју рачуна 411200 – Расходи за отпремнине, износ „23.800“ замјењује се износом „28.900“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за по основу утрошка енергије, износ „45.000“ замјењује се
износом „46.500“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ „59.000“ замјењује се износом
„63.500“,
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ „46.500“ замјењује се износом
„47.700“,
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~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „5.100“ замјењује се
износом „3.350“,
~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ „17.000“ замјењује се
износом „18.750“.
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи, износ „107.000“ замјењује се износом
„113.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0150 – Одјељење за привреду:
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуналне услуге- дератизација и дезинсекција, износ
„65.900“ замјењује се износом „61.400“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуналне услуге- анализа воде, износ „3.000“ замјењује се
износом „1.500“,
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за услуге информисања и медија, износ „35.000“ замјењује се
износом „33.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 416100 – Текуће дознаке грађанима- стипендије, износ „76.000“ замјењује се
износом „72.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатаодржћавање путева, износ „81.000“ замјењује се износом „81.150“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за услуге израде пројектне документације – просторни план
Шамац, износ „0“ замјењује се износом „16.700“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за остале стручне обавезе, износ „41.500“ замјењује се износом
„34.700“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „152.150“
замјењује се износом „143.000“,
~ на броју рачуна 412900 - Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца, износ „24.500“ замјењује се износом „49.300“,
~ на броју рачуна 416100 – Текуће дознаке грађанима – Издаци у циљу реализације пројеката
повратка, износ „35.000“ замјењује се износом „35.400“,
~ на броју рачуна 511100 – Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката – јавна
расвјета, износ „11.000“ замјењује се износом „10.450“.
У оквиру потрошачке јединице 0190 – Остала буџетска поторшња:
~ на броју рачуна 412900 – Расходи по судским рјешењима, износ „71.000“ замјењује се износом
„68.750“,
~ на броју рачуна 413900 – Расходи по основу затезних камата, износ „27.250“ замјењује се
износом „23.250“,
~ на броју рачуна 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ
„502.000“ замјењује се износом „485.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0200 - Мјесне заједнице:
~ на броју рачуна 412300 – Расходи за режијски материјал, износ „2.000“ замјењује се износом
„500“,
~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ „4.500“ замјењује се износом
„1.000“,
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~ на броју рачуна 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „1.000“ замјењује
се износом „300“,
~ на броју рачуна 412800 – Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама,
износ „145.000“ замјењује се износом „150.700“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи, износ „2.250“ замјењује се износом
„1.950“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ „8.300“
замјењује се износом „8.600“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 01-022-14/2017
Датум: 24.01.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

65.
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
Набавка услуге „ Израда стручног мишљења, урбанистичко техничких услова и главног
пројекта за легализацију пословног објекта“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац за набавку услуга „Израда стручног
мишљења, урбанистичко техничких услова и главног пројекта за легализацију пословног објекта“
те се именованом понуђачу додјељује Уговор о набавци услуге у износу од 5.600 КМ без ПДВ-а,
односно 6.552,00 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 и законским прописима који регулише поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „ Израда стручног мишљења, урбанистичко техничких услова и
главног пројекта за легализацију пословног објекта“ путем директног споразума. Општина Шамац
је као уговорни орган дана 14.02.2017. године упутила позив за достављање понуде сљедећим
понуђачима:
1) Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац и
2) „АГ“д.о.о. Угљевик.
-У року остављеном за пријем понуда достављене су двије 2 понуде и то:
1) Г.П. „Обнова“ д.о.о. Шамац у укупном износу понуде од 6.552,00 КМ и
2) „АГ“д.о.о. Угљевик са укупним износом понуде од 6.727,50 КМ
Члан 4.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5 дана од
дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-66 /17
Датум: 08.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

66.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), сагласно одредбама члана 60. Статута општине Шамац, Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
набавка услуга „Вршење прољећне дератизације на подручју
општине Шамац у 2017. години“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка услуга „Вршење прољећне дератизације на
подручју општине Шамац у 2017. години“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења
на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 8,547,01 без ПДВ-а, односно до 10.000,00
КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. годину у оквиру
позиције број 0150 Одјељења за привреду. Потребна средства су планирана Буџетом општине
Шамац на конту број 412200 - Расходи за комуналне услуге (дератизација и дезинсекција).
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: 01-022-69/2017
Датум, 16.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

67.
На основу члана 59. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник РС“,
број 97/16) и чл. 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
3/14), начелник општине Шамац, доноси следеће:
Одлука о допуни
Одлуке о оснивању Општинске управе
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Општинске управе („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/14
и 11/15 – у даљем тексту Одлука), у члану 15. иза става 1. додаје се нови став 2, која гласи:
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„Начелник општине може другим подзаконским актима или посебним овлаштењима,
одређене послове из става 1 овог члана, пренијети у надлежност или на поступање и другим
одјељењима или службама.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Шамац.
Број: 01-022-72/2017
Датум, 17.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

68.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 10. става 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/11) , сагласно одредбама члана 60. Статута
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ број 3/14), Начелник општине Шамац
доноси:
ОДЛУКУ
о именовању Савјета за безбједност саобраћаја
на подручју Општине Шамац
Члан 1.
Именује се Савјет за безбједност саобраћаја на подручју Општине Шамац у саставу:
1. Николина Шкрбић, предсједник Скупшине општине Шамац-предсједник,
2. Бобан Илинчић, командир Полицијске станице у Шамцу, члан
3. Миливоје Џомбић, директор СШЦ „Никола Тесла“у Шамцу-члан
4. др Драган Илинчић, спец. породичне медицине у ЈЗУ „Дом здравља“ Шамац-члан и
5. Стојан Богдановић, ССС за стамб. ком. послове Општинске управе општине Шамац-члан.
Члан 2.
Задаци Савјета из претходног члана су:
а) Разматрање питања из области безбједности саобраћаја на подручју Општине Шамац,
б) предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја на подручју Општине Шамац,
в) давање мишљења те иницирање доношења докумената које доносе органи Општине Шамац,
из области безбједности саобраћаја, те
г) обављање других послова у складу са законом.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о именовању Савјета базбједности
саобраћаја на подручју Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/11 и 1/13).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 01-022-74/2017
Датум: 21.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

69.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), сагласно одредбама члана 60. Статута општине Шамац, Начелник општине д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
набавка робе „Набавка хране и пића за потребе репрезентације Општинске управе Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке набавка робе „Набавка хране и пића за потребе
репрезентације Општинске управе Шамац“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења
на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 12.820,52 КМ без ПДВ-а, односно до
15.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. годину у
оквиру позиције број 0140 Одјељењe за финансије. Потребна средства су планирана Буџетом
општине Шамац на конту број 412900 – Расходи по основу репрезентације.
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: 01-022-75 /2017
Датум, 27.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

70.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ " ,
број 39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број
97/16), сагласно одредбама члана 60. Статута општине Шамац, Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
набавка услуга „Одржавање хоризонталне сигнализације на подручју Општине Шамац“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке
набавка услуга „Одржавање хоризонталне
сигнализације на подручју Општине Шамац“ путем конкурентског захтјева
са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи до 13.675,22 KM без ПДВ-а, односно до
16.000,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом и утврђена је Планом јавних набавки за 2017. год. 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 објеката-ком.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" .

Страна 9 - Четвртак, 30. март 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4
Број: 01-022-91/2017
Датум, 29.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

71.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), сагласно одредбама члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине
Шамац“ број 3/14) и Уговора бр. 01-122-29/17 од дана 10.02.2017. год. Начелник општине Шамац
доноси:
ОДЛУКУ
о именовању Тима за имплементацију пројекта
„Изградња артешког бунара у избјегличком насељу Лугови“
Члан 1.
Именује се Тим за имплементацију пројекта „Изградња артешког бунара у избјегличком насељу
Лугови“ (у даљем тексту: Тим за имплементацију пројекта) у сљедећем саставу:
6. Ведрана Михаљчић-начелник Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове
, по занимању дипл. инж. грађ. –Шеф тима,
7. Светозар Евђић-начелник Одјељења за привреду, по занимању дипл. инж. пољо. –члан
тима и
8. Предраг Недић-начелник Службе за ЛЕР пољопривреду и село, по занимању мр екон. –члан
тима.
Члан 2.
Задаци Тима за имплементацију пројекта из претходног члана су:
1) спровођење предметног пројекта са дужном пажњом, ефикасно и транспарентно, у складу
са важећим правним оквиром у Републици Српској и
2) потпуно спровођење предметног пројекта у складу са планом активности, предвиђеним
трајањем и буџетом пројектног приједлога.
Члан 3.
Ратко Михајловић дипл. маш. инж. запослен у Општинској управи Општине Шамац,
именује се за лице задужено за провођење поступка контроле квалитета и пријем изведених
радова-надзор над извођењем радова „Изградња артешког бунара у избјегличком насељу Лугови“.
Члан 4.
Задатак именованог лица из претходног члана је да изврши контролу (надзор) квалитета
изведених радова од стране извођача и о наведеном извршеном надзору достави одговарајуће
записнике о пријему изведених радова.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.

Број: 01-022 -92/2017
Датум: 29.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

72.
На основу члана 59. став 1. тачка 8 Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник РС“, број
97/16) и чл. 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14),
начелник општине Шамац, доноси следећи:
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Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе Шамац
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Шамац
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 11/15, 12/15, 3/16, 13/16 и 15/16 – у даљем тексту
Правилник), у члану 4. став 1. иза тачке V, додаје се нова тачка VI која гласи:
„VI – Служба начелника општине“
Досадашње тачке VI, VII, VIII, IX и X постају тачке VII, VIII, IX, X и XI.
Члан 2.
У члану 11. тачке 3. Самостални стручни сарадник за трезор и извршење буџета, у Опису послова и
радних задатака, иза алинеје 13. додају се алинеје од 14 до 23, које гласе:
-

прати и примјењује законске прописе у области јавних набавки,
израђује нацрте општих и појединачних аката у складу са законом, а који се односе на јавне
набавке,
одговоран је за благовремено спровођења поступка јавне набавке у складу са донесеним
планом јавних набавки,
обрађује захтјеве и припрема тендерску документацију у поступцима јавних набавки,
израђује и оглашава прописана обавјештења о поступку јавних набавки,
припрема нацрт уговора у поступку јавних набавки,
води евиденцију о проведеним поступцима јавних набавки,
израђује нацрт рјешења о именовању комисије за разматрање и одабир понуде у поступку
јавних набавки,
обавља административно-техничке послове за потребе именованих комисија за спровођење
поступка јавних набавки,
активно учествује у пословима и радним задацима управљања развојем, на пословима
стратешког планирања, имплементације и вредновања и ажурирања Стратегије,

Досадашња алинеја 14. постаје алинеја 24.
Члан 3.
У члану 14. тачки 1. Шеф кабинета начелника општине, у Опису послова и радних задатака,
алинеје 7 до 15 бришу се.
У истом члану тачка 3. Стручни савјетник за људске ресурсе и правне послове, тачка 4.
Самостални стручни сарадник за информационе системе и тачка 6. Возач, бришу се.
Члан 4.
Иза члана 14. додаје се нови члан 14а. који гласи:
„VI – Служба начелника општине
Члан 14а.
У Служби начелника општине ради обављања стручних, техничких и других послова за потребе
Начелника општине, послови и радни задаци распоређују се по сљедећим радним мјестима:
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1. Стручни савјетник за људске ресурсе и правне послове
∗ Општински службеник треће категорије
Опис послова и радних задатака:

-

-

-

-

организује рад службе и одговара за законитост и благовременост обављања послова и
задатака из дјелокруга службе,
руководи, координира и надзире извршавање послова и радних задатака у служби,
пружа стручну помоћ радницима службе и по потреби организује радне и стручне састанке
службеника и радника службе,
израђује планове, програме рада и изјештаје о раду службе, одговоран је за припрему и
обраду материјала који се предлаже Скупштини општине,
предлаже начелнику општине распоред службеника у служби,
предлаже покретање дисциплинског поступка против службеника у служби,
прати извршење послова из дјелокруга рада службе и о истом редовно извјештава
начелника општине,
информише начелника општине о врсти и садржају примљених захтјева,
по овлашћењу начелника општине обавља послове правног заступања Општине, те врши
све потребне процесне радње у циљу заштите законитости и интереса Општине,
подноси тужбе, жалбе и приједлоге за извршење по правоснажним пресудама у име
Општине,
редовно информише начелника општине о стању сваког појединачног предмета који се
налази у поступку пред судом или другим државним органом,
израђује нацрте другостепених рјешења по жалбама физичких и правних лица за чије
доношење је надлежан начелник општине,
даје стручне савјете начелнику општине у вези правних послова у надлежности начелника
општине и општинске управе и упознаје начелника општине о обавезама проистеклим из
позитивних законских прописа,
врши нормативно-правне послове за потребе начелника општине,
учествује у изради Програма рада и Извјештаја о раду начелника општине,
спроводи поступак запошљавања службеника и намјештеника у општинској управи, те
обавља и све друге послове из области радних односа у управи,
припрема нацрте аката о пријему службеника и радника у општинској управи, као и
одговора по приговору,
врши пријаве/одјаве за здравствено и пензијско-инвалидско осигурање,
предлаже мјере и даје смјернице у вези са оцјеном рада и управљање учинком запослених,
води евиденције: о насрећи на раду и врши пријаву надлежној инспекцији, о службеницима
и радницима, приправницима, радном стажу запослених, именованих и изабраних лица,
евиденцију о изреченим дисциплинским мјерама,
води регистар мјесних заједница,
води евиденцију и анализира оцјене рада по организационим јединицама општинске
управе, те евиденцију награда, стимулација и других параметара за које оцјени да су
значајни за рад општинске управе,
спроводи анализу потреба за обуком службеника општинске управе,
израђује приједлог годишњег плана обуке службеника са темама дефинисаним на основу
праћења рада и претходно уоченим проблемима при оцјењивању службеника,
учествује у изради нацрта буџета у дијелу који се односи на функције управљања људским
ресурсима,
оперативно сарађује са јединицама за обуку при Министарству управе и локалне
самоуправе и при Савезу општина и градова Републике Српске, те са организацијама које
организују програме обуке од интереса за запослене службенике и изабране функционере,
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-

-

свакодневно у директној координацији са начелником општине и у сарадњи са
начелницима одјељења предузима све потребне активности у остваривању функција
управљања развојем (стратешко планирање, рад са општинским развојним тимом,
имплементација, праћење и вредновање, ажурирање),
обавља и друге послове и радне задатке по налогу начелника општине.

Потребно стручно знање:

Висока стручна спрема, завршен правни факултет
или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС
бодова, најмање три године радног искуства у
траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у органима управе, познавање рада
на рачунару.

Сложеност послова:

израда нормативних аката, те рјешавање
сложених проблема и задатака, пружање савјета
и помоћи непосредном руководиоцу

Самосталност у раду:

степен самосталности који укључује повремени
надзор, те општа и посебна упутства
непосредног руководиоца

Одговорност:

одговорност за правилну примјену методологије
рада, поступака и стручних техника, те
спровођење општих аката из одређене области.
За свој ра одговара Начелнику општине

Пословна комуникација:

контакти унутар и изван органа у сврху
прикупљања и размјене информација

Начин попуне:

Објављивањем јавног конкурса

Број извршилаца:

Један (1).

2. Самостални стручни сарадник за рад на информационим системима
∗ Општински службеник пете категорије трећег звања

Опис послова и радних задатака:
-

-

руководи инсталираним програмом на рачунару у матичним канцеларијама и у свим
другим службама,
координара рад са корисницима рачунара у општинској управи,
обавља послове прикупљања и обраде података на персоналном рачунару и информације за
потребе начелника општине и скупштине општине,
врши послове компјутерског праћења и презентовања свих догађаја важних за рад
начелника општине, општинске управе и скупштине општине и о свему информиоше
начелника општине,
обезбјеђује исправност мреже рачунара и доприноси ефикасности, правилности,
благовремености и економичности извршења свих информатичких послова и задатака,
предлаже мјере за побољшање ажурности и квалитета послова,
обавља друге послове по налогу начелника општине.
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Потребно стручно знање:

Висока стручна спрема, завршен природноматематички или електро-технички факултет
или први циклус студија са најмање 240
ЕЦТС бодова, најмање једна година радног
искуства у траженом степену образовања,
положен стручни испит за рад у органима
управе, познавање рада на рачунару.

Сложеност послова:

прецизно одређени сложени послови у којима се
примјењују утврђене методе рада, поступци или
стручне технике

Самосталност у раду:

самосталност у раду ограничена је повременим
надзором и помоћи непосредног руководиоца у
рјешавању сложених стручних питања.

Одговорност:

одговорност за правилну примјену метода рада,
поступака и стручних техника.

Пословна комуникација:

контакти унутар и изван органа у којима је
потребно да се дјелотворно пренесу информације
које служе остваривању циљева рада.

Начин попуне:

Објављивањем јавног конкурса.

Број извршилаца:

Један (1)

3. Возач
Опис послова и радних задатака:
- управља моторним возилом Општине за потребе начелника општине,
- стара се о одржавању, техничкој исправности, регистрацији и чистоћи моторног возила,
- води књигу путних налога у складу са Правилником о образцу, садржају и начину
попуњавања путног налога,
- обавезан је бити у приправности у случају потребе послије радног времена и у дане државних
празника и у дане викенда,
- обавља друге послове по налогу начелника општине.
Потребно стручно знање:

Средња стручна спрема, ВКВ или КВ возач,
положен возачки испит „Б“ категорије, једна
година искуства на истим или сличним
пословима и задацима.

Сложеност послова:

намјештеник

Самосталност у раду:

ограничена повременим надзором и помоћи
непосредног руководиоца у рјешавању сложених
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стручних питања.
Одговорност:

одговорност за правилну примјену метода рада,
поступака и стручних техника.

Пословна комуникација:

контакт унутар и изван органа у којима је
потребно да се дјелотворно пренесу информације
које служе остваривању циљева рада.

Начин попуне:

Објављивањем јавног конкурса.

Број извршилаца:

Један (1)“

Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављаивања у Службеном гласнику општине
Шамац.
Број: 01-022-73/2017
Датум, 17.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

73.
На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14), а у вези са чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 94/15), Начелник Општине доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА И УСКЛАЂИВАЊА
КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ ИМОВИНЕ И
ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Овим правилником прописују се предмет, циљеви, методе, технике, поступак и процедуре пописа,
врсте и рокови за извршење пописа, пописне комисије,обавезе учесника током пописа, те начини
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза.
Члан 2.
Попис имовине и обавеза врши се у складу са начелима уредног инвентарисања, а посебно са
начелима:
1) појединачног обухватања,
2) потпуности,
3) истинитости,
4) узимања у обзир економске својине,
5) тачног означавања и
6) могућности провјере, односно контроле.
Члан 3.
Под усклађивањем књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза подразумијева
се усклађивање:
1) физичког стања и књиговодствених вриједности имовине формираних током
обрачунског периода у помоћним књиговодственим евиденцијама (евиденцијама о
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некретнинама, постројењима и опреми, робном књиговодству, књизи инвентара, дневнику
благајне и слично) са стварним стањима утврђеним пописом,
2) књиговодствених вриједности имовине и обавеза добијених евидентирањем пословних
догађаја до дана пописа у аналитичким евиденцијама потраживања од купаца, обавеза
према добављачима, искоришћених и одобрених кредита и зајмова, примљених и датих
аванса и другог са њиховим стварним вриједностима утврђеним пописом и
3) вриједности имовине и обавеза утврђених на начин описан у тачки 1) и 2) овог члана са
вриједностима те имовине и обавеза добијеним примјеном неке од дозвољених метода
вредновања различитих од методе историјског трошка (вриједности утврђене примјеном
метода текућег трошка, дисконтоване вриједности, нето продајне вриједности и друго).
Члан 4.
(1) Предмет пописа из члана 1. овог правилника су:
1) имовина у власништву општине, укључујући и имовину узету под финансијски закуп,
2) имовина која није у власништву општине, а коју општина посједује, користи, којом
управља и слично, на основу закона, уговора, споразума или по неком другом основу и
3) обавезе које, у складу са прописима којим се регулише област рачуноводства,
представљају обавезе.
(2) Имовина из става 1. тачка 1) овог члана обухвата: сталну материјалну имовину у власништву
или узету под финансијски закуп, нематеријална средства, инвестиционе некретнине, биолошка
средства и средства културе, дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, залихе,
потраживања, готовину, готовинске еквиваленте, дате авансе, активна временска разграничења и
друге имовинске облике у власништву обвезника пописа.
(3) Имовина из става 1. тачка 2) овог члана обухвата имовину узету под текући (оперативни) закуп,
туђу робу на обради и доради, робу преузету у комисион и консигнацију, туђи материјал на обради
и доради, хартије од вриједности ван промета и друге имовинске облике које обвезник посједује,
користи, којима управља и слично, на основу закона, уговора, споразума или по неком другом
основу.
(4) Под обавезама, у смислу одредаба из става 1. тачка 3) овог члана, подразумијевају се све
дугорочне и краткорочне законске, уговорне, изведене и друге врсте обавеза, настале а неизмирене
до датума пописа, као и процијењене обавезе (резервисања) и друге обавезе које, у складу са
прописима којим се регулише област рачуноводства, представљају обавезе обвезника пописа.
Члан 5.
Циљевима пописа, у смислу одредаба овог правилника, сматрају се:
1) утврђивање стварног стања имовине и обавеза,
2) утврђивање физичких и вриједносних одступања између књиговодственог стања и
стварног стања,
3) детаљна анализа узрока утврђених одступања,
4) предлагање поступака и процедура усаглашавања књиговодственог стања са стварним
стањем,
5) доношење одлуке о избору адекватних поступака и процедура усаглашавања
књиговодственог стања са стварним стањем и
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6) спровођење одабраних поступака и процедура усаглашавања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза.
Члан 6.
Методама пописа, у смислу овог правилника, сматрају се:
1) метода пописа на одређени дан,
2) метода перманентног пописивања,
3) метода пописа додавањем и одузимањем и
4) метода пописа на основу узорка.
Члан 7.
(1) Под пописом на одређени дан подразумијева се попис започет и окончан на дан пописа,
односно на дан кад се утврђује стварно стање имовине и обавеза.
(2) Пописом на одређени дан сматра се и попис који започиње најраније десет радних дана прије
дана на који се утврђује стварно стање имовине и обавеза, односно који се завршава најкасније
десет радних дана након тога дана.
(3) Осим у дозвољеним случајевима дефинисаним овим правилником, методом пописа на одређени
дан утврђују се стварна стања залиха, сталне материјалне имовине, инвестиционих некретнина,
ситног алата и инвентара, готовине, готовинских еквивалената и других облика имовине коју је
могуће пописати примјеном техника пописа из члана 11. став 1. тачка 1) овог правилника.
Члан 8.
(1) Метода перманентног пописивања подразумијева стално (континуирано) праћење промјена
(повећања и смањења) на имовини или обавезама током обрачунског периода у помоћним
књиговодственим евиденцијама обвезника пописа.
(2) Стања имовине и обавеза утврђена на начин из става 1) овог члана сматрају се њиховим
књиговодственим стањима која је на дан пописа неопходно ускладити са стварним стањима.
(3) Стварна стања имовине и обавеза чије промјене се у току обрачунског периода прате методом
перманентног пописивања утврђују се примјеном одговарајућих техника пописа из члана 11. овог
правилника.
Члан 9.
(1) Примјена методе пописа додавањем и одузимањем дозвољена је у случају пописа имовине и
обавеза чија стварна стања објективно није могуће утврдити примјеном метода из члана 7. и 8. овог
правилника.
(2) Попис методом из става 1) овог члана подразумијева претходно утврђивање стварног стања
имовине и обавеза на одређени дан који је различит од дана утврђеног на начин као у члану 7. став
1) и 2.) овог правилника, а затим прилагођавање тако утврђеног стварног стања документованим
повећањима и смањењима имовине и обавеза у периоду који не може бити дужи од једног
календарског мјесеца, рачунајући од дана кад је утврђено стварно стање.
Члан 10.
(1) Метода пописа на основу узорка подразумијева процјену вриједности предмета пописа као
цјелине, на основу процјене вриједности репрезентативног узорка узетог са предмета пописа.
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(2) Примјена методе из става 1) овог члана дозвољена је само у изузетним случајевима, за које се
може доказати да примјена неке друге методе пописа објективно није могућа или сврсисходна, као
што је попис залиха помоћног материјала сачињен од великог броја елемената мале вриједности.
(3) Попис методом узорка обавезно се спроводи кроз четири фазе, које обухватају:
1) процјену обима предмета пописа као цјелине,
2) избор величине узорка који се сматра репрезентативним,
3) процјену вриједности одабраног репрезентативног узорка и
4) процјену вриједности предмета пописа као цјелине на основу процјене вриједности
одабраног репрезентативног узорка.
Члан 11.
Техникама пописа имовине и обавеза, у смислу овог правилника, сматрају се:
1) мјерење, вагање, бројање и други слични поступци погодни за утврђивање стварног физичког
стања имовине изражене у основним мјерним јединицама, као што су комад, килограм, литар,
метар дужни и друго,
2) пренос података о стању имовине и обавеза са документације која одражава екстерну потврду
(конфирмацију) њиховог стварног стања (изводи пословних банака о стању и промјенама на
банковним рачунима, конфирмације салда потраживања и обавеза достављених од купаца и
добављача, изводи из земљишних и катастарских евиденција, изводи из регистра хартија од
вриједности и друго),
3) попис имовине у оригиналном паковању која не може бити пописана поступцима наведеним у
тачки 1) врши се на основу декларисаних ознака и исправа (фактуре, доставнице, пријемнице и
сл.),
4) процјена физичког стања имовине која објективно не може бити пописана поступцима
наведеним у тачки 1) овог члана, као што је процјена количине камена, пијеска, шљунка и сличних
агрегата, дрвећа у шуми и индустријским плантажама, рибе у рибњаку, руде у руднику и слично,
5) процјена вриједности имовине и обавеза које се за потребе презентације у финансијском
извјештају обвезника пописа не вреднују методом историјског трошка и
6) процјена суме издатака неопходних за измирење обавеза које на дан пописа припадају обвезнику
пописа (резервисања и др.).
Члан 12.
(1) Усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем пописане имовине и обавеза врши се
одговарајућим поступцима утврђеним у ставу 2) овог члана правилника, у зависности од утврђених
узрока неслагања између књиговодственог и стварног стања.
(2) Поступци из става 1) овог члана обухватају:
1) исправке грешака у случајевима када су пописом идентификовани погрешно прокњижени
пословни догађаји, пословни догађаји прокњижени на основу невјеродостојне
књиговодствене документације или пословни догађаји за које је утврђено да се нису десили
до датума пописа,
2) евидентирање идентификованих, а непрокњижених пословних догађаја насталих до датума
пописа,
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3) евидентирање идентификованих, а непрокњижених пословних догађаја који се односе на
догађаје након датума пописа, ако се, у складу са релевантним рачуноводственим
прописима, ради о корективним пословним догађајима,
4) евидентирање утврђеног, а неевидентираног кала, растура, квара и лома на имовини која по
својим особинама или због техничко-технолошких специфичности пословног процеса код
обвезника пописа подлијеже таквим облицима губитака,
5) отпис застарјелих и других неизмирених обавеза за које је утврђено да неће довести до
одлива готовине или других економских користи с циљем њиховог измирења,
6) отпис и исправку вриједности сумњивих и спорних потраживања,
7) евидентирање обрачунатих курсних разлика, нереализованих добитака или губитака на
финансијској имовини и финансијским обавезама и
8) друге поступке, у складу са законом.
(3) Усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем евидентирањем мањкова и вишкова,
по правилу, врши се само у случајевима када примјеном неког од других поступака из претходног
става није могуће отклонити суштински узрок утврђеног неслагања.
Члан 13.
(1) Организација пописа имовине и обавеза општине обухвата поступке и процедуре које спроводе
органи управе и комисије именоване за попис, укључујући стручна лица, примјеном одговарајућих
метода и техника пописа.
(2) За организацију и правилност пописа имовине и обавеза одговоран је Начелник Општине.
(3) За тачност и истинитост пописа и извјештаја у попису одговорни су предсједници и чланови
комисија за попис.
(4) Попис имовине и обавеза, на основу кога се врши усклађивање књиговодственог са стварним
стањем, спроводи се као редован попис на крају буџетске године прије састављања финансијског
извјештаја свођењем стања на дан 31. децембар године за коју се попис врши.
Члан 14.
У комисију за попис не могу бити именована лица која рукују имовином, односно која су
материјално задужена том имовином, лица која су овлашћена да одлучују о набавци, утрошку,
продаји, плаћању и другим поступцима на основу којих долази до повећања или смањења стања
имовине и обавеза у току периода, њихови непосредни руководиоци, као ни лица која воде
евиденцију о промјенама на имовини и обавезама које су предмет пописа.
Члан 15.
(1)
Одлуку о редовном годишњем попису имовине и обавеза, до 25. новембра текуће године,
доноси Начелник Општине, а доставља се свим организационим јединицама Општинске управе,
које користе имовину односно стварају обавезе. Овом Одлуком се одређују обавезе учесника и
рокови у којима се спроводи попис појединих облика имовине и обавеза.
(2)
Пописне комисије, укључујући и централну пописну комисију треба благовремено, а
најкасније до 30. новембра, да сачине планове рада. Након тога, у периоду до 5. децембра,
Начелник Општине или лице по овлашћењу, по потреби, одржава заједнички састанак за све
учеснике пописа.
(3)
Попис имовине и обавеза се врши у периоду од 05. децембра текуће до 05. фебруара
наредне године, према плану, у зависности од изабраних метода и техника пописа.
(4)
Комисије за попис појединих врста имовине и обавеза су дужне да, заједно са лицима
задуженим за вођење књиговодствених евиденција (помоћних књига и главне књиге локалног
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трезора), окончају поступке, дају приједлоге за усаглашавање стања, те да најкасније до 20.
фебруара наредне године доставе своје извјештаје централној пописној комисији.
(5)
Централна пописна комисија обједињава податке и информације из извјештаја
појединачних комисија, сачињава извјештај о попису имовине и обавеза Општине и доставља га на
усвајање Начелнику Општине најкасније до 25. фебруара наредне године.
(6)
У случају вршења пописа у току године, извјештај о попису се мора доставити Начелнику
Општине на усвајање најкасније 30 дана по извршеном попису.
(7)
Изузетно, у случајевима из члана 24. став 4) овог правилника, уз образложења и доказе
могу се сачинити допуне Извјештаја о попису, које су усвојене од стране Начелника Општине,
основ за потпуно усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза
прије рока за сачињавање консолидованих финансијских извјештаја Општине.
Члан. 16.
(1)
Комисије за попис у складу са овим правилником именује Начелник Општине и оне се
састоје од најмање три члана.
(2) За редован годишњи попис имовине и обавеза Општине образује се:
1) Централна пописна комисија,
2) Комисија за попис основних средстава,
3) Комисија за попис новчаних средстава,
4) Комисија за попис материјала и ситног инвентара,
5) Комисија за попис обавеза и потраживања.
Члан 17.
(1) Централна пописна комисија састоји се од предсједника комисије и два члана.
(2) Обавезе Централне пописне комисије су:
- доноси план рада у којем се посебно означавају рокови за вршење појединих послова у
вези пописа,
- организује, прати и контролише да ли су поједине комисије правовремено донијеле
сопствени план рада и како га извршавају,
- координира усаглашавање и поступак сравњења са књиговодством,
- прибавља одобрење од Начелника Општине, у случају неопходности ангажовања
стручно квалификованих лица за потребе процјене,
- саставља коначан извјештај о попису имовине и обавеза и доставља га рачуноводству и
Начелнику Општине
- обавља и друге послове у складу са општим правилима која уређују спровођење пописа.
Члан 18.
У пописне комисије из члана 16. Овог Правилника, које су задужене за попис појединих категорија
имовине и обавеза,именују се најмање три члана,чије активности укључују следеће обавезе:
- доношење плана рада,у складу са инстукцијама централне пописне комисије,
- обилазак мјеста и просторија гдје ће се вршити попис и провјера да ли припреме за
попис теку у складу са планом пописа,
- контактирање са лицима која рукују имовином и
њиховим непосредним
руководиоцима, у вези елиминисања уочених пропуста и недостатака у припремним
радњама,
- натурални попис дијелова материјалне имовине, ускладу са одговарајућим техникама
пописа(бројање, мјерење и др.),
- анализа узрока оштећења, уништења или другог облика умањења вриједности
имовине,укључујући приједлоге за утврђивање појединачних одговорности запослених,
- узимање писмених изјава и образложења од материјално задужених лица, њихових
руководилаца и других запослених у случају инвентурних разлика ,
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-

уношење података о утврђеним количинама по попису,појединачним цијенама и
вриједностима
- упућивање захтјева централној пописној комисији за ангажовање стручно
оспособљених лица, које по потреби одобрава Начелник Општине,
- пренос података о стањима имовине и обавеза преузетих са документације (ИОСи,запиосници и сл.), која одражава ектстерну потврду стања,
- сачињавање извјештаја о извршеном попису
са појединачним и укупним
разликама,које су утврђене по сравњењу стварног стања са књиговодственим,
- достављање извјештаја о извршеном попису у предвиђеном року централној пописној
комисији,односно надлежном лицу, ако је ријеч о ванредном попису,са свим пописним
листама у прилогу,
- други послови у договору са централном пописном комисијом, односно овлашћеним
руководиоцем
Члан 19.
(1) Лица која рукују имовином и њихови непосредни руководиоци дужни су да, најкасније до дана
одређеног за почетак пописа, изврше неопходне припремне радње ради што лакшег, бржег и
правилнијег пописа имовине.
(2) Припремне радње из става 1) овог члана обухватају:
1) физичко уређење складишта и других мјеста гдје се налази имовина обвезника пописа,
сортирање материјал них добара према врсти, квалитету, физичком стању и слично,
2) омогућавање физичког приступа свим количинама и врстама имовине која се пописује,
3) припрему и довођење специфичних материјала или робе који се складиште у ринфузи у
стање погодно за попис,
4) провјеру и, уколико је то неопходно, поновно означавање предмета пописа етикетама,
декларацијама, бар-кодовима или другим прописаним ознакама,
5) издвајање похабаних, покварених, сломљених и на други начин оштећених или уништених
предмета пописа без употребне вриједности или са умањеном употребном вриједношћу,
6) издвајање нефункционалног инвентара, опреме и слично и
7) друге припремне радње којима се обезбјеђује да попис имовине буде окончан квалитетно и
у роковима утврђеним за попис.
(3) У смислу одредаба овог правилника, припремним радњама за попис сматрају се и преглед,
провјера, ажурирање, комплетирање, сортирање и други одговарајући поступци са екстерном или
интерном документацијом на основу које је могуће утврдити стварно стање обавеза и имовине .
Члан 20.
(1) Комисија за попис дужна је да прије почетка пописа сачини план рада.
(2) Прије почетка пописа, комисији за попис могу се дати подаци о номенклатурним бројевима,
називима, врстама и јединицама мјере за имовину која је предмет пописа, подаци о називима
купаца и добављача са којима је обвезник пописа ступао у дужничко-повјерилачке односе,
пословним банкама код којих има отворене рачуне, одобрене кредите и сл., као и други подаци
који комисији за попис могу да олакшају рад, осим података из става 3)овог члана.
(3) У зависности од коришћених метода и техника пописа, за сваку категорију имовине и обавеза
која је предмет пописа, сачињавају се одвојене пописне листе у најмање два примјерка, од којих
један примјерак обавезно остаје у архиви обвезника пописа.
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(4) На пописне листе из става 4) овог члана уносе се подаци о стварним количинама (ако је
примјенљиво) и стварним вриједностима по врстама имовине и обавеза које су предмет пописа.
(5) Подаци о имовини и обавезама чије стварно стање на дан пописа није могуће утврдити уписују
се на посебне пописне листе.
(6) Правно лице, обвезник пописа, дужно је да у напоменама уз финансијске извјештаје презентује
сва неусаглашена салда имовине и обавеза на дан пописа, као и разлоге због којих усаглашавање
књиговодственог стања са стварним стањем није извршено.
(7) Са радњама из члана 23. овог правилника комисија за попис може да започне тек након што
лице из члана 13. став 2) овог правилника или лице које за то има овлашћење дато од лица из члана
13. став 2) овог правилника овјери све запримљене примјерке пописних листи (што укључује
навођење тачног датума њиховог пријема и овјере, те потпис овлашћеног лица на пописним
листама) и један примјерак, уз обавезну примопредају, врати пописној комисији на даље
поступање.
Члан 21.
(1) Осим радњи из члана 20. став 5) и 6) овог правилника, рад комисија за попис, у мјери у којој је
то примјенљиво на конкретне категорије имовине и обавеза, обухвата:
1) унос, у пописне листе, количина имовине преузетих из одговарајућих
књиговодствених евиденција,
2) утврђивање количинских разлика између књиговодственог и стварног стања
имовине,
3) унос цијена по јединици мјере пописане имовине,
4) процјену вриједности имовине која се за потребе презентације у финансијским
извјештајима не вреднује по историјском трошку,
5) пренос података о стањима имовине и обавеза преузетих са документације која
одражава екстерну потврду стања,
6) процјену суме издатака неопходних за измирење обавеза у наредном периоду,
7) утврђивање вриједносних разлика између књиговодственог и стварног стања
пописане имовине и обавеза,
8) сачињавање извјештаја о извршеном попису и
9) друге радње од значаја за квалитетно и благовремено окончање пописа.
(2) Уз сагласност лица из члана 13. став 2) овог правилника, комисије за попис из става 1) овог
члана у свом раду може да користи услуге лица која су стручно оспособљена да изврше процјену
вриједности имовине и обавеза.
Члан 22.
Имовина која на дан пописа није затечена код правног лица (имовина на путу, имовина дата на
послугу, зајам, чување, поправку, под оперативни закуп и сл.) уноси се у посебне пописне листе на
основу вјеродостојне књиговод ствене документације, осим ако, до дана окончања пописа, од лица
код кога се та имовина налази нису примљене одговарајуће пописне листе.
Члан 23.
Пописне комисије сачињавају појединачне извјештаје о утврђеном стању по попису имовине и
обавеза са приједлозима рјешавња вишкова, мањкова, отписа, као и осталих потребних радњи да би
се попис квалитетно обавио,
Члан 24.
(1) Извјештај о извршеном попису минимално треба да садржи:

Страна 22 - Четвртак, 30. март 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

податке о датуму почетка и завршетка пописа, као и о времену утрошеном по
појединим фазама пописа,
податке о стручној и професионалној квалификацији, као и о радном ангажману лица
ангажованих на попису,
упоредни преглед стварног и књиговодственог стања пописане имовине и обавеза,
преглед количинских и вриједносних разлика између стварног и књиговодственог
стања,
преглед књиговодствених вриједности имовине и обавеза чија стварна стања на дан
пописа нису утврђена, са одговарајућим образложењима,
примједбе и објашњења о утврђеним разликама лица која рукују имовином, односно
која су задужена материјалним и новчаним вриједностима и
примједбе и приједлоге комисије за попис.

(2) Извјештај из става 1) овог члана комисија за попис доставља надлежном органу обвезника
пописа најкасније мјесец дана прије дана истицања рока за припрему и презентацију годишњег
финансијског извјештаја, односно најкасније мјесец дана по извршеном попису у току године.
(3) За тачност и истинитост пописа и извјештаја о попису одговорни су чланови комисије за попис.
Члан 25.
(1)
Начелник Општине разматра извјештај о извршеном попису обавезно у присуству
предсједника централне и свих других пописних комисија, Начелника Одјељења за финансије и
лица одговорних за вођење евиденција и састављање финансијских извјештаја.
(2)
У поступку одлучивања Начелник Општине:
1) разматра примједбе свих учесника у попису и одлучује о приједлозима комисије за попис,
2) одлучује о спровођењу процедура и начинима утврђивања узрока одступања
књиговодственог и стварног стања имовине и обавеза,
3) одлучује о начину отклањања утврђених разлика између стања имовине и обавеза
утврђених пописом и њиховог књиговодственог стања, укључујући и начин надокнађивања
мањкова, расходовања неупотребљаваних средстава, отпис и исправку вриједности
сумњивих и спорних потраживања, отпис застарјелих обавеза и др.
(3)
Уколико извјештај о попису није прихватљив Начелник Општине тражи допуну извјештаја,
који је услов за доношење одлуке.
(4)
Допуна извјештаја о попису се сачињава и у случају када се пословни догађаји који се
односе на период који претходи датуму са којим се врши попис евидентирају послије извршеног
усклађивања стања (накнадно примљене и књижене фактуре и друга вјеродостојна документација).
(5)
Извјештај о извршеном попису, заједно са пописним листама и одлуком Начелника
Општине о усвајању извјештаја о попису, доставља се Одјељењу за финансије у роковима из члана
15. овог правилника, ради књижења и потпуног усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, што је подлога за састављање годишњих финансијских извјештаја Општине.
Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
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Број: 01-022-76/2017
Датум, 27.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

74.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/2016) и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број
3/14), начелник Општине доноси
УПУТСТВО
за правилну примјену Одлуке о општинским административним таксама општине Шамац,
Службени гласник општине Шамац, бр. 1/12, 11/13, 3/14, 3/15
Члан I
Приликом примјене и наплате административне таксе од странака у административним
поступцима који се воде пред општином Шамац, поступајући службеници дужни су наплату таксе
2,00 КМ од странака, извршити само у случају ако за конкретни административни поступак
Одлуком о општинским административном таксама општине Шамац није прописана наплата
друге/посебне таксе на име израде рјешења, увјерења, мишљења или друге одлуке које службеници
доносе у административном поступку.
Члан II
Саставни дио упуства је табела са називом административног поступка у којем се убудуће неће
вршити наплата таксе од 2,00 КМ.
Број: 01–022–64/2017
Датум: 21.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Табела административних поступака код којих се убудуће неће вршити наплата таксе 2,00
КМ
Р.бр.

Шифра
документ
а

1

03 - 1

2

03 - 2

3

03 - 3

4

03 - 4

5

03 - 5

6

03 - 6

Административни поступак

Одјељење за привреду (03)
Регистрација предузетника и усклађивање са
законом (СП 1 образац)
Регистрација обављања припремних радњи за
обављање предузетничке дјелатности
Регистрација промјена насталих у току
обављања предузетничке дјелатности
(промјена пословног имена, сједишта,
предмета пословања, запосленог радника, и
др. промјене)
Регистрација привременог престанка
пословања предузетника
Регистрација трајног престанка пословања
предузетника
Рјешење о окончању привременог престанка и
поновном почетку обављања предузетничке

Одјељење

Одјељење за привреду
Одјељење за привреду

Одјељење за привреду

Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
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7

03 - 7

8

03 - 8

9

03 - 9

10

03 - 10

11

03 - 11

12

03 - 12

13

03 - 13

14

03 - 14

15
16
17

03 - 15
03 - 16
03 - 17

18

03 - 18

19

03 - 19

20

03 - 20

21

03 - 21

22

03 - 22

23

03 - 23

24

03 - 24

25

03 - 25

26

03 - 26

27

03 - 27

28

03 - 28

29

03 - 29

30

03 - 30

31

03 - 31

32

03 - 33

дјелатности
Рјешење о окончању привременог престанка и
наставку рада предузетника
Рјешење о обављању превоза за властите
потребе
Издавање лиценце Б – превоз лица на
територији јединице локалне самоуправе
(лиценца превозника)
Лиценца за возило – за превоз лица на
подручју јединице локалне самоуправе
Издавање лиценце Д – такси превоз (лиценца
превозника)
Лиценца за возило којим се врши такси превоз
Издавање лиценце Е – превоз за властите
потребе (лиценца превозника)
Издавање лиценце Ц – јавни превоз ствари
унутар БиХ
Легитимација за возача такси возила
Усклађивање и регистрација редова вожње
Овјера цјеновника услуга за такси превоз
Измјена рјешења о обављању превоза за
властите потребе
Исправка грешке у рјешењу
Одобрење за дуже радно вријеме од
прописаног у одређене дане / за одређене
догађаје
Одобрење за рад у продуженом радном
времену (од 1 до 6 мјесеци)
Увјерење о чињеницама о којима се води
службена евиденција (чл. 159. ЗУП)
Увјерење о чињеницама о којима се не води
службена евиденција (чл. 160. ЗУП)
Упис чамца у регистар и издавање пловидбене
дозволе
Продужење пловидбене дозволе
Овјера књиге домаћих гостију у
угоститељским објектима за смјештај
Овјера књиге утисака за угоститеље
Одређивање категорије објеката у приватном
смјештају
Постављање музичког уређаја - љетне баштетерасе (за пуштање музике из музичких
уређаја или извођења музичког програма
уживо)
Извођење музичког програма (у дане викенда
и празника током љетног периода од 01.04. до
30.09. текуће године)
Пољопривредна сагласност за промјену
намјене пољопривредног земљишта
Водна сагласност

Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду

Одјељење за привреду

Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
Одјељење за привреду
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33

03 - 34

34

03 - 36

35

03 - 37

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

04 - 35
04 - 39
04 - 43
04 - 44
04 - 45
04 - 46
04 - 47
04 - 48
04 - 49
04 - 50

46

04 - 51

47

04 - 52

48
49
50
51
52
53
54

04 - 53
04 - 54
04 - 55
04 - 56
04 - 58
04 - 61
04 - 62

55

04 - 64

56

04 - 65

57

04 - 67

58

05 - 1

59

06 - 1

60

06 - 2

61

06 - 3

62

06 - 4

63

06 - 6

64

06 - 7

Водна дозвола
Одјељење за привреду
Додјела подстицајних средстава за
Одјељење за привреду
запошљавање незапослених лица
Одобрење за смјештај покретног пчелињака
Одјељење за привреду
Одјељење за општу управу (04)
Издавање извода из МКР, МКУ, МКВ и КД
Одјељење за општу управу
Промјена ентитетског држављанства
Одјељење за општу управу
Потврда о издржавању
Одјељење за општу управу
Стицање држављанства БИХ и РС
Одјељење за општу управу
Стицање двојног држављанства
Одјељење за општу управу
Закључење брака путем пуномоћника
Одјељење за општу управу
Промјена личног имена – презимена
Одјељење за општу управу
Накнадни упис у МКР
Одјељење за општу управу
Накнадни упис у МКВ
Одјељење за општу управу
Накнадни упис у МКУ
Одјељење за општу управу
Накнадни упис података о држављанству у
Одјељење за општу управу
МКР
Накнадни упис у матичне књиге на основу
Одјељење за општу управу
исправе иностраног органа
Исправка грешке у МКР
Одјељење за општу управу
Исправка грешке у МКВ
Одјељење за општу управу
Исправка грешке у МКУ
Одјељење за општу управу
Исправка грешке у КД
Одјељење за општу управу
Издавање фотокопије аката из архиве
Одјељење за општу управу
Исправка грешке у рјешењу
Одјељење за општу управу
Закључење брака изван службених просторија
Одјељење за општу управу
Поништење дуплих и ненадлежно извршених
Одјељење за општу управу
уписа у матичне књиге
Допуна података у матичним књигама
Одјељење за општу управу
Накнадни упис у МКР уз констатацију
Одјељење за општу управу
држављанства
Одјељење за финансије (05)
Издавање увјерења из службене евиденције
Одјељење за финансије
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове (06)
Одјељење за просторно
Локацијски услови
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
Грађевинска дозвола
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
Употребна дозвола
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
Уклањање објекта
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
Измјена/допуна грађевинске дозволе
уређење и стамбено
комуналне послове
Измјена рјешења о употребној дозволи ( на
Одјељење за просторно
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основу члана 250. ЗУП)

65

06 - 8

Исправка грешке у рјешењу

66

06 - 9

Легализација- рјешење о легалности објекта

67

06 - 10

Накнадно издавање локацијских услова у
поступку легализације

68

06 - 12

Локацијски услови за огласне медије

69

06 - 13

Адаптација- промјена намјене објекта

70

06 - 14

Исколчење објекта

71

06 - 17

Еколошка дозвола

72

06 - 18

Одобрење за кориштење општинских путева
теретним возилима којa премашују дозвољену
масу

73

06 - 19

Заузимање јавне површине

74

06 - 20

Престанак кориштења јавне површине

75

06 - 21

Ослобађање од плаћања таксе на истакнуту
фирму

76

06 - 22

Захтјев за привремену обуставу саобраћаја

77

06 - 25

Прикључење јавне расвјете на приватно
бројило

78

06 - 26

Постављање рекламе или рекламног натписа

79

06 - 29

Утврђивање кућног броја

80

06 - 33

Примопредаја пословних објеката

уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
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81

06 - 34

Заузимање јавне површине за постављање
гараже

82

06 - 35

Закуп столова на зеленој пијаци

83

06 - 36

Ослобађања од обавеза плаћања комуналне
таксе за заузимање јавне површине

84

06 - 37

Измјена правоснажног рјешења

85
86

10 - 1
10 - 2

Одсјек за инспекције (10)
Уништавање робе с истеклим роком трајања
Ексхумација и превоз умрлог лица

комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одјељење за просторно
уређење и стамбено
комуналне послове
Одсјек за инспекције
Одсјек за инспекције

75.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16), члана 64. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 60. Статута Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14), Начелник Општине Шамац дана
02.03.2017. године донио је:
ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
Овим Планом запошљавања у Општинској управи oпштине Шамац за 2017. годину (у даљем
тексту: План), утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста, број непопуњених радних
мјеста у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској
управи општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број: 11/15, 12/15, 3/16, 13/16 и
15/16), те потребан број службеника, техничких и помоћних радника на неодређено вријеме и
приправника и волонтера са потребном стручном спремом.
План се доноси на основу прикупљених приједлога руководилаца организационих јединица водећи
рачуна о потребама за недостајућим кадровима у организационим јединицама и расположивим
финансијским средствима у складу са Одлуком о усвајању буџета Општине Шамац за 2017. годину
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 15/16).
II
Утврђује се стварно стање попуњености радних мјеста у складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској управи општине Шамац на дан 02.03.2017. године, те
планира потребан број службеника, помоћних и техничких радника и приправника за пријем у
радни однос у 2017. години како слиједи:
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Р. Бр

Организациона јединица

Назив
систематизо
ваног
радног
мјеста за
попуњавање

Број
потребних
извршилаца

Службеник
(С)
Технички и
помоћни
радник

Радно правни статус извршиоца
планираног за запошљавање у 2017. години

Радни
однос на
неодређено
вријеме
ДА/НЕ

Радни
однос на
одређено
вријеме
ДА/НЕ

Статус
приправника/
волонтера

ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Укупан број
радника које треба
запослити /
ангажовати у 2017.
години

ДА/НЕ
1.

Кабинет Начелника

-

-

-

-

-

-

-

2.

Одјељење за
привреду
Одјељење за
просторно уређење и
стамбено-комуналне
послове
Одјељење за
финансије
Одјељење за
општу управу
Служба за
друштвене дјелатности
Служба за локални економски
развој, пољопривреду и село
Одсјек за
инспекцијске послове
Одсјек цивилне
заштите
Одсјек Територијална
ватрогасна јединица
Стручна служба
Скупштине општине
Укупно за заполити од 1-11

-

-

-

-

-

1 волонтер

1 волонтер

-

-

-

-

ДА
приправник

2 волонтера
1 приправник

2 волонтера
1 приправник

-

-

-

-

-

1 волонтер

1 волонтер

-

-

-

-

-

2 волонтера

2 волонтера

-

-

-

-

1 приправник

1 приправник

-

-

-

-

ДА
приправник
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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III
У погледу пријема приправника у 2017. години планирано је да се прими у радни однос на одређено
вријеме 2 (два) приправника са високом стручном спремом ради оспособљавања за самосталан рад у
струци, односно самостално обављање посла.
Општина Шамац у 2017. години планира да са 6 (шест) незапослених лица закључи уговор о стручном
оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за
полагање стручног испита (волонтер).
IV
Општинска управа општине Шамац не планира ново запошљавање у текућој 2017. години, осим лица из
тачке III овог Плана ради њиховог стручног оспособљавања за самосталан рад у струци, односно
самостално обављање посла.
Приправници/волонтери представљају саставни дио овог Плана будући да је за њихово ангажовање
потребно обезбиједити средства у буџету Oпштине Шамац.
У случају измјењених околности и указане потребе за пријем у радни однос нових службеника, помоћних,
техничких радника и приправника, а на основу Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста у Општинској управи општине Шамац и Одлуке о усвајању буџета Општине Шамац за 2017.
годину, донијеће се измјене и допуне овог Плана.
V
Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 01-120-13/2017
Датум, 02.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон

76.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Јавне установе
Туристичка организације „Шамац“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и допунама Статута Јавне установе Туристичка организације
„Шамац“ Шамац број 36/17, коју је на сједници одржаној дана 14.03.2017. године донио Управни одбор
Јавне установе Туристичка организација „Шамац“ Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Општине Шамац.
Број: 01-023-3/2017
Датум, 16.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

77.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Шамац
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I
Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавне установе Центар за социјални рад Шамац број 01-1530-1-375/17, коју је на сједници одржаној дана 16.03.2017. године донио Управни одбор ЈУ Центар за
социјални рад Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ .
Број: 01-023-5/2017
Датум, 20.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

78.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о измјени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака Јавне установе
„Центар за социјални рад“ Шамац
I
Даје се сагланост на Одлуку о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних задатака ЈУ “Центар за социјални рад“ Шамац број 01-1-530-1-376/17, коју је на
сједници одржаној дана 16.03.2017. године донио Управни одбор ЈУ Центар за социјални рад Шамац.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ .
Број: 01-023-6/2017
Датум, 20.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

79.
На основу члана 59. став 1 тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 43. став 10 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број 79/15), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац доноси:
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на повећање броја дјеце за упис
по васпитним групама у ЈПУ „Радост“ Шамац
I
Издаје се сагласност Јавној предшколској установи „Радост“ Шамац да може, у текућој радној 2017.
години, приликом рада са дјецом, који се организује у васпитним групама, утврдити и већи број дјеце
која се уписују у одређену васпитну групу, с тим да број уписане дјеце не може бити увећан за више од
20% од броја утврђеног чланом 43. став 7 Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени
гласник Републике Српске“, број 79/15).
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“ .
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Број: 01-023-4/2017
Датум, 22.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

80.
На основу члана члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српксе“, број
97/16) , члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Републике Српске“ број 3/14), Начелник
општине Шамац доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије
за провођење поступка јавног конкурса за утврђивање листе овлашћених правних и физичких лица
за вршење техничког прегледа објеката
на подручју Општине Шамац
Члан 1.
Именује се Комисија за провођење поступка јавног конкурса за утврђивање листе овлашћених
правних и физичких лица за вршење техничког прегледа објеката на подручју Општине Шамац.
За састав Комисије именује се:
1. Ратко Михајловић –предсједник,
2. Душан Јовановић - члан и
3 Даринко Јефремовић -члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да изврше провјеру достављене документације кандидата на основу јавног
конкурса за утврђивање листе овлашћених правних и физичких лица за вршење техничког прегледа
објеката на подручју Општине Шамац , сачине записник и достави Начелнику општине Шамац на
одлучивање.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику Општине
Шамац.
Број:01-111-46/17
Датум: 22.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

81.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
одредбама члана 60 и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“ број 3/14) ,
члана 17. Одлуке о висини накнада за посебне услуге у Општинској административној служби Општине
Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 2/05,2/08 и 1/13) и Записника комисије о оцјени
достављених пријава на јавни конкурс за утврђивање листе овлашћених правних и физичких лица за
вршење техничког прегледа објеката на подручју општине Шамац број 01-111-46/17 од 27.03.2017. године
, Начелник oпштине Шамац, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
Члан 1.
Именују се чланови Комисије по Одлуци о висини накнада за посебне услуге у Општинској
aдминистративној служби Општине Шамац, и то:
1. Перица Крстановић, дипл.инж.елек. из Шамца,
2. Здравко Вучићевић, инж. грађ из Доње Слатине,
3. Доц. др Горан Пејичић, мастер инж. грађ. из Црквине,
4. Никола Новаковић, инж. грађ. из Црквине,
5. Комљен Бијелић, дипл. инж. грађ. из Шамца,
6. Стево Лукић, дипл. инж. елек. из Црквине,
7. Миленко Вукадиновић, дипл. инж. грађ. из Станара,
8. Слободан Вуковић, дипл. инж. грађ из Брчког
9. Г.П. „ОБНОВА“д.о.о. Шамац,
10. Игор Алатовић , дипл. инж. грађ. из Шамца,
11. Амра Дервић, дипл. инж. грађ из Шамца,
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12. Владо Ђорђић, инж. грађ. из Црквине,
13. Гордана Петровић, дипл.инж. арх. из Модриче и
14. „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука.
Члан 2.
Начелници Одјељења ће својим рјешењем утврдити састав појединих Комисија, водећи рачуна да
Комисију сачињавају чланови који се стално не понављају.
Члан 3.
Овим рјешењем ставља се ван снаге рјешење број 01-111-7/10 од дана 10.02.2010. године („Службени
гласник Општине Шамац, број 3/10).
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику Општине
Шамац“
Број: 01-111-61/2017
Датум: 30.03.2017. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА „СЛОБОДНА
ЗОНА“ Д.О.О. ШАМАЦ
82.
На основу члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'', број 75/04 и
78/11), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске, број 41/03) и члана 12. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени
гласник Општине Шамац'' број 4/14), Скупштина општине Шамац, у функцији Скупштине ЈП''Слободна
зона'' д.о.о. Шамац, на својој првој ванредној сједници одржаној 28.03.2017. године доноси
ОДЛУКА
о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање
5 (пет) чланова Надзорног одбора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање 5 (пет) чланова
Надзорног одбора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године уз могућност поновног избора.
За члана Надзорног одбора не може бити бирано лице које има законских сметњи за избор, директор
Предузећа и извршни директор, лица која су одговорна за састављање годишњег обрачуна, извјештаја о
пословању и других финансијских исказа и обрачуна, радници интерне контроле и ревизије.
За чланове Надзорног одбора не могу бити бирани сродници лица из става 2. овог члана до трећег степена
сродства.
Под стандардима и критеријумима за избор и именовање чланова Надзорног одбора из става 1., сматрају
се општи и посебни услови утврђени овом одлуком.
II
Кандидати из тачке I ове одлуке треба да испуњавају сљедеће услове:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у
Босни и Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- висока стручна спрема ( VII степен) или виша стручна спрема (VI степен)
- најмање три године радног искуства у струци.
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III
Чланове Надзорног одбора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац именује Скупштина општине Шамац у
функцији Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, а након спроведеног јавног конкурса и
предложене ранг листе комисије за избор.
IV
Комисију за избор именује Скупштина општине Шамац у функцији Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац, у складу са законом и овом одлуком.
У комисију за избор именују се лица која посједују стручну спрему и стручно знање на истом или вишем
нивоу, од нивоа за који се спроводи поступак, те лица која познају одредбе Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске и Закона о јавним предузећима.
Комисија за избор састоји се од пет (5) чланова, од којих су три општински службеници а два (2) члана
комисије посједују стручно знање у области за коју се бира Надзорни одбор.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине Шамац''.
Број: 266-03/17
Датум: 28.03.2017. године

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. ецц.

83.
На основу члана 5. и 6. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број 75/04 и
78/11), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'' број 41/03) и члана 12. и 14. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'' број 4/14), Скупштина општине Шамац, у функцији Скупштине
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, на својој првој ванредној сједници одржаној дана 28.03.2017. године,
доноси
ОДЛУКА
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 5 (пет) чланова
Надзорног одбора ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
I
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 5 (пет) чланова Надзорног одбора ЈП''Слободна зона''
д.о.о. Шамац.
II
Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године уз могућност поновног избора.
Надлежност Надзорног одбора утврђена је законом и Статутом ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
III
Општи и посебни услови, стандарди и критеријуми за избор и именовање чланова Надзорног одбора из
тачке I ове одлуке, прописани су Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске и Одлуком о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање пет (5) чланова
Надзорног одбора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, коју је донијела Скупштина општине Шамац у
функцији Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
IV
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'' и дневном
листу.
Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у једном од гласила из претходног става.
V
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих на Јавни конкурс и прегледање ранг листе
кандидата у складу са утврђеним стандардима и критеријумима, извршиће Комисија за избор пет чланова
Надзорног одбора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
VI
За спровођење ове одлуке задужује се Одјељење за привреду Општинске управе Општине Шамац.
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VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине Шамац''.
Број: 267-03/17
Датум: 28.03.2017. године

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. ецц.

84.
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број 75/04 и
78/11), члана 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'' број 41/03) и члана 12. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'' број 4/14), Скупштина општине Шамац, у функцији Скупштине ЈП''Слободна
зона'' д.о.о. Шамац, на својој првој ванредној сједници одржаној дана 28.03.2017. године, доноси
ОДЛУКА
о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање
3 (три) члана Одбора за ревизију ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
I
Овом одлуком ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање 3 (три) члана Одбора за
ревизију ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац.
Мандат чланова Одбора за ревизију траје 4 (четири) године.
За члана Одбора за ревизију не може бити бирано лице које има законом прописане сметње, којем трају
посљедице изречених казни (мјера) и које има финансијски и други интерес у Предузећу.
Под стандардима и критеријумима за избор и именовање чланова Одбора за ревизију из става 1., сматрају
се општи и посебни услови утврђени овом одлуком.
II
Кандидате из тачке I ове одлуке треба да испињавају сљедеће услове:
- да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да су старији од 18 година,
- да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у
Босни и Херцеговини или ентитетима, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
- да се на њих не односи члан IX став 1. Устава БиХ.
Посебни услови:
- висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема (VI степен)
- најмање три године радног искуства у струци.
III
Чланове одбора за ревизију ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац именује Скупштина општине Шамац у
функцији Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац на приједлог Надзорног одбора, а након
спроведеног јавног конкурса у складу са Законом и овом одлуком.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине Шамац''.
Број: 268-03/17
Датум: 28.03.2017. године

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. ецц.

85.
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'' број: 75/04 и
78/11), и члана 12. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'' број:
4/14), Скупштина општине Шамац, у функцији Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, на својој
првој ванредној сједници одржаној 28.03.2017. године, доноси

34

Страна 35 - Четвртак, 30. март 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 4

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности члана
Надзорног одбора ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
I
Разрјешавају се дужности в.д. чланови Надзорног одбора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац у саставу:
1. Чедомир Писаревић
2. Љубо Босић
3. Славица Митровић
4. Зоран Михаљчић
5. Недо Петровић
II
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине
Шамац''.
Број: 264-03/17
Датум: 28.03.2017. године

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. ецц.

86.
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'', број 75/04 и
78/11), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 12. и 14. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о.
Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 4/14), Скупштина општине Шамац, у функцији
Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, на својој првој ванредној сједници одржаној 28.03.2017.
године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова в.д. Надзорног одбора
ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
I
Именују се чланови в.д. Надзорног одбора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац у саставу:
1. Саша Божић, дипл. инж. пољ, предсједник
2. Игњат Воћкић, дипл. маш. инж, члан
3. Младен Бијелић, инж. пољ, члан
4. Драгослав Глувачевић, дипл. ецц, члан
5. Бојана Марковић, мастер инж. саобраћаја, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине
Шамац''.
Број: 265-03-17
Датум: 28.03.2017.

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. ецц.

87.
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 12. Статута ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'' број 4/14) и тачке 4. Одлуке о утврђивању стандарда и
критеријума за избор и именовање пет чланова Надзорног одбора ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац број
266-03/17, Скупштина општине Шамац, у функцији Скупштине ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац, на
својој првој ванредној сједници одржаној дана 28.03.2017. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење Јавног
конкурса за избор и именовање пет чланова Надзорног одбора
ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац
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I
У Комисију за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање 5 (пет) чланова Надзорног одбора
ЈП''Слободна зона'' д.о.о. Шамац именују се:
1. Блаженка Максимовић, предсједник
2. Јоцо Мишић, члан
3. Славица Гаврић, члан
4. Зора Воћкић, члан
5. Мирко Кајтез, члан
II
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да спроведе поступак избора, укључујући преглед пријава
приспјелих на Јавни конкурс и предлагање ранг листе кандидата у складу са утврђеним стандардима и
критеријумима.
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Општине
Шамац''.
Број: 269-03/17
Датум: 28.03.2017. године

Предсједавајући Скупштине
Николина Шкрбић, дипл. ецц.

ОГЛАСИ
88.
Молимо да на трошак странке објавите
ОГЛАС
Општинска
управа
Шамац
Одјељење
за
просторно
уређење
и
стамбено-комуналне
послове_______________________________________________________________________
број 06-372-4/17 од 13.03.2017. године, извршиo је у регистру заједница етажних власника станова, у
регистарском листу број 06-31 упис оснивања Заједница власника етажних станова ул.Ђенерала Драже
Михајловића бр.36 , Шамац са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница власника етажних станова ул. Ђенарала Драже Михајловића бр.36 .
Оснивачи: 4 етажна власника станова стамбене зграде. Дјелатност: 8110-помоћне дјелатности управљања
зградама. Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином,док чланови одговарају супсидијарно до висине свог удјела у плаћању трошкова
инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким дијеловима зграде. Заједницу
заступа
Љубо
Чордашевић
предсједник
Скуштине
заједнице
етажних
станова
без
ограничења._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Број:06-372-4/17
Дана: 16.03.2017. године

Службено лице органа
Ведрана Михаљчић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
64. Одлука о прерасподјели средстава
65. Одлука o додјели уговора Набавка услуге „Израда стручног мишљења, урбанистичко
техничких услова и главног пројекта за легализацију пословног објекта“
66. Одлука о покретању поступка јавне набавке набавка услуга „Вршење
прољећне
дератизације на подручју општине Шамац у 2017. години“
67. Одлука о допуни Одлуке о оснивању Општинске управе
68. Одлука о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју Општине Шамац
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69. Одлука о покретању поступка јавне набавке набавка робе „Набавка хране и пића за потребе
репрезентације Општинске управе Шамац“
70. Одлука о покретању поступка јавне набавке набавка услуга „Одржавање хоризонталне
сигнализације на подручју Општине Шамац“
71. Одлука о именовању Тима за имплементацију пројекта „Изградња артешког бунара у
избјегличком насељу Лугови“
72. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста општинске управе Шамац
73. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са
стварним стањем имовине и обавеза општине Шамац
74. Упутство за правилну примјену Одлуке о општинским административним таксама општине
Шамац, Службени гласник општине Шамац, бр. 1/12, 11/13, 3/14, 3/15
75. План запошљавања у Општинској управи општине Шамац за 2017. годину
76. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Јавне установе
Туристичка организације „Шамац“ Шамац
77. Заљкучак о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Шамац
78. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјени Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији послова и радних задатака Јавне установе „Центар за социјални рад“ Шамац
79. Закључак о давању сагласности на повећање броја дјеце за упис по васпитним групама у
ЈПУ „Радост“ Шамац
80. Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка јавног конкурса за утврђивање листе
овлашћених правних и физичких лица за вршење техничког прегледа објеката на подручју
Општине Шамац
81. Рјешење

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
„СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О. ШАМАЦ
82. Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање 5 (пет) чланова
Надзорног одбора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
83. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 5 (пет) чланова Надзорног
одбора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
84. Одлука о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање 3 (три) члана Одбора
за ревизију ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
85. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Надзорног одбора ЈП „Слободна зона“
д.о.о. Шамац
86. Рјешење о именовању чланова в.д. Надзорног одбора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
87. Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање пет
чланова Надзорног одбора ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац

ОГЛАСИ
88. Оглас
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