На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16), члана 35. став (2) тачка б) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 14. став (2) Пословника о раду
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац, на IV редовној сједници одржаној дана 31.01.2017.године,
донијела

О длуку
о одборничкој легитимацији

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се облик, садржај, начин издавања и евидентирања издатих
одборничких легитимација (у даљем тексту: легитимација) одборницима у Скупштини
општине Шамац.
Члан 2.
Легитимација се израђује у облику једнолиснепластифициране картице дименција 90 х 60 mm.
Члан 3.
Легитимација има сљедећи садржај:
1. на предњој страни у горњем лијевом углу: грб општине Шамац, у
продужеткуисписан натпис: Република Српска, Општина Шамац, Скупштина
општине Шамац, на лијевој страни, испод грба Општине, фотографија одборника
величине 22 х 30 mm, на средини исписан натпис: ОДБОРНИЧКА
ЛЕГИТИМАЦИЈА, испод натписа одборничка легитимација исписано име и
презиме одборника са ЈМБГ, а испод исписан текст: одборник је у Скупштини
општине Шамац,
2.

на полеђиниисписан текст: На основу ове легитимације одборник остварује права у
складу са законом, Статутом општине Шамац, Пословником о раду Скупштине
општине Шамац и другим прописима; у лијевом доњем углу исписан текст: Број,
мјесто и датум издавања легитимације, у доњем десном углу исписан текст:
предсједник Скупштине општине и означено мјесто за потпис предсједника , а на
дну легитимације исписан текст: Легитимација важи до истека мандата одборника
2020. године.
Члан 4.

(1) Легитимација је златножуте боје, а текст на њој исписан је словима плаве боје.
(2) Текст легитимације исписује се по захтјеву одборника, на језику и писму који су у
службеној употреби.

Члан 5.
Легитимација носи број под којим је заведено њено издавање.

Члан 6.
(1) Одборнику у Скупштини општине издаје се одборничка легитимација након
верификације мандата.
(2) О издавању легитимације и евиденцији о издатим легитимацијама стара се секретар
Скупштине општине.
(3) Послове издавања и вођења евиденције о издатим легитимацијама обавља стручна
служба Скупштине општине.
Члан 7.
Евиденција, из члана 6. ове одлуке, садржи: редни број издате легитимације, име и презиме
одборника коме је издата легитимација, датум издавања, датум престанка важења
легитимације, потпис одборника и рубрику за напомене.
Члан 8.
(1) У случају да одборник изгуби легитимацију или на други начин остане без
легитимације, дужан је да губитак односно нестанак легитимације пријави стручној
служби Скупштине општине.
(2) О пријави из става 1. овог члана саставља се службена забиљешка, а одборнику се
издаје нова легитимација на коју се ставља ознака ''дупликат'' и нови број.
Члан 9.
(1) Легитимација престаје да важи истеком мандата одборника на који је изабран.
(2) У случау престанка мандата одборника прије истека времена на које је изабран,
одборник је дужан вратити легитимацију,у року од пет дана од дана престанка мандата,
стручној служби Скупштине општине ради њеног поништавања.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одборничкој легитимацији
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/09).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''''Службеном гласнику општине
Шамац''.
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