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Број 1

ШАМАЦ
Година XVI

1
На основу чл.25. и 30.алинеја осма Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске",бр.
101/04,42/05 и 118/05), а у складу са чл.29. и 35.Статута
општине Шамац("Службени гласник општине Шамац",
бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац, на Трећој
редовној сједници одржаној 30. јануара 2009.године,
донијела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНОМ ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ ПУТЕМ
ЕЛЕКТРОНСКОГ МЕДИЈА-ТЕЛЕВИЗИЈЕ
Члан 1.
У циљу обезбјеђења јавног информисања грађана
Општине Шамац о догађајима од локалног значаја,овом
Одлуком регулише се начин информисања грађана
путем електронског медија- телевизије (у даљем
тексту:телевизија).
Члан 2.
Путем телевизијског сервиса,грађани се информишу о
раду органа општине и Административне службе,као и
предузећа и установа чија је дјелатност значајна за
Општину;о актуелним догађањима у привреди,
предузетништву,просвјети,здравству,социјалној заштити
као и активностима из области културе, спорта,
стваралаштва уопште и другим догађајима од значаја за
живот и рад грађана и правних лица у Општини.
Члан 3.
Ради обезбјеђивања сервисних услуга информисања
путем телевизијског медија,у складу са овом Одлуком,
Начелник општине закључује уговоре о пословној
сарадњи, односно закупу термина са заинтересованим
телевизијским станицама,које гледаношћу покривају
подручје општине Шамац.
У складу са потребама обезбјеђивања услуга
информисања,уговор из става 1.овог члана закључује се
на период од једне године.
Телевизијске станице из става 1.овог члана изабраће
се у поступку јавних набавки.
Члан 4.
Уговорима о пословној сарадњи и пружању услуга
информисања обавезно се обезбјеђује:
1) редовно извјештавање о раду Скупштине општине
или догађају везаном за њен рад;
2) редовно извјештавање о раду Начелника општине
или догађају везаном за његов рад;
3) извјештавање са конференције за штампу коју
одржава Предсједник Скупштине у вези рада Скупштине,
клубови одборника у скупштини општине и Начелник
општине у оквиру свог дјелокруга рада.

Жиро рачун:
Орган управе општине Шамац
562-011-00001661-17

Члан 5.
У складу са указаним потребама и средствима која су
предвиђена у буџету за услуге локалног јавног
информисања,Начелник општине може уговорити
додатне услуге локалног јавног информисања,а
нарочито:
- дневно информисање-информације о дневним
догађајима и актуелностима из члана 2.ове Одлуке,у
терминима за информативни програм;
Недјељно
извјештавање-репортажа-сумирање
недјељних дешавања;
- мјесечно извјештавање–специјализована емисијахроника;
- тематске репортаже,односно информације о
значајним догађајима за Општину-по потреби,у трајању
које ће се посебно прецизирати уговором;
- документарни програм, спотови, гостовања, ТВ
дуели и слично- по потреби;
Члан 6.
Општина Шамац ће путем Административне службе
надлежне за послове информисања или службеника
овлашћеног од стране Начелника општине,пружати
потребне и тражене информације о раду органа и
организација из члана 2.ове Одлуке у траженом
облику(писаној или електронској форми) и у складу са
закљученим уговором.
Члан 7.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбиједиће се у
буџету општине Шамац''.
Члан 8.
Све што није регулисано овом Одлуком примјењиваће
се законски и други прописи из области коју ова Одлука
регулише.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у '''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-9/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу чл.25. и 30.алинеја осма Закона о
локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр. 101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.29. и
35.Статута општине Шамац("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине
Шамац,на Трећој редовној сједници одржаној 30.јануара
2009.године, донијела је
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ОДЛУКУ
О ИЗДАВАЊУ БИЛТЕНА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
Скупштина општине Шамац оснива интерно јавно
гласило,ради обезбјеђивања потпуног и благовременог
јавног информисања грађана о питањима од значаја за
рад органа,јавних предузећа и служби општине Шамац.
Назив гласила: БИЛТЕН ОПШТИНЕ ШАМАЦ.
Члан 2.
Програмска концепција Билтена заснива се на
објављивању и обрађивању актуелних тема и
информација:
- о раду органа општине Шамац( Скупштине општине
и Начелника Општине),
- о раду Општинске административне службе,
- о раду јавних предузећа,јавних служби и других
организација чији је оснивач општина Шамац,или у
којима Општина има оснивачког удјела,
- о питањима из области привреде, просвјете,
здравства,културе,спорта;
- изјаве,односно интервјуи носилаца јавних функција и
одговорних лица општине Шамац о питањима из
њиховог дјелокуга рада;
- друге информације од значаја за грађане општине
Шамац.
Члан 3
Оснивач и издавач Билтена је Скупштина општине
Шамац.
Билтен штампа Административна служба општине
Шамац.
Штампање Билтена може се повјерити другом
правном лицу или предузетнику,регистрованом за
обављање штампарске дјелатности.
Члан 4.
Билтен излази повремено,а најмање једном
тромјесечно.
Билтен се штампа на српском језику,ћириличним и
латиничним писмом.
Билтен се доставља органима општине Шамац,
савјетима мјесних заједница и другим заинтересованим
правним и физичким лицима са подручја општине
Шамац.
Билтен је доступан на инфо-пулту општинске
административне службе.
Билтен је бесплатан.
Члан 5.
У Билтену се истинито,објективно и благовремено
обавјештава јавност о питањима из члана 2.ове Одлуке.
За истинитост датих,односно објављених информација
у Билтену одговорно је лице које даје информацију,
односно аутор.
Главни и одговорни уредник одговоран је за сваку
информацију објављену у Билтену,осим саопштења
објављених на захтјев належног државног органа о
чињеницама чије је објављивање хитне природе и од
посебног значаја за грађане,а односи се на опасност по
живот и здравље људи,њихову имовину или одбрану и
безбједност.
Члан 6.
Билтен има главног и одговорног уредника и
Редакцију.
Главног и одговорног уредника и чланове редакције
Билтена,рјешењем,именује Начелник Општине.

Члан 7.
Главни и одговорни уредник одређује садржину и
датум излажења сваког броја Билтена,врши контролу
садржине и квалитета текстова сваког одштампаног
броја.
Редакција врши техничку обраду Билтена, коректуру и
лектуру.
Члан 8.
Билтен се штампа у формату који одреди Начелник
општине,на приједлог главног и одговорног уредника.
Билтен се објављује на интернет презентацији
општине Шамац,а може се и послати на e-mail aдресу
заинтересованим лицима.
Члан 9.
Предња(насловна)страна
Билтена
садржи
грб
општине Шамац,назив,годину издавања,број Билтена,
назив оснивача,мјесто и датум издавања,ознаку да је
примјерак бесплатан.
Члан 10.
На посљедњој страни Билтена налази се садржај,а
испод у дну стране налазе се основни подаци и то:
назив и сједиште издавача,лично име главног и
одговорног уредника,чланова редакције и телефон
редакције.
Испод у маргини наводи се назив и сједиште
штампарије,уколико се Билтен штампа у штампарији.
Члан 11.
Средства за издавање Билтена обезбјеђују се у буџету
општине Шамац.
Члан 12.
Билтен се штампа у тиражу од најмање 200 примјерака.
Главни и одговорни уредник може повећати или
смањити тираж Билтена у зависности од потребе,
односно захтјева за појединим примјерцима Билтена,
уз сагласност Начелника Општине.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Шамац".
Број: 07-022-10/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу чл.30.и 102.став 2.Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 76.став
2.Статута општине Шамац("Службени гласник општине
Шамац",бр.4/05 и 9/07),Скупштина општине Шамац,на
Трећој редовној сједници одржаној 30.јануара 2009.
године,донијела је

ОДЛУКУ
О ЗБОРУ ГРАЂАНА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин сазивања збора
грађана као облика непосредног учешћа грађана у
локалној самоуправи у процесу консултовања, начин
његовог рада и друга питања од значаја за збор грађана.
Члан 2.
Збор грађана расправља и даје приједлоге о питањима
из надлежности органа Општине која су од интереса за
грађане одређеног подручја Општине.
Збор грађана сазива се за насељено мјесто,мјесну
заједницу или њихов дио (улица, кварт, насеље,заселак).
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Члан 3.
Збор грађана може сазвати Начелник Општине,
Предсједник Скупштине општине, предсједник савјета
мјесне заједнице и сваки одборник на подручју мјесне
заједнице на којој има пребивалиште.
Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је сазвати
збор грађана на писмени захтјев најмање 50 бирача.
Члан 4.
Предсједник савјета мјесне заједнице и одборник,у
функцији сазивача,дужни су о сазивању збора грађана
обавијестити Начелника Општине,најмање пет дана
прије дана одржавања збора,у супротном органи и
службе Општине нису дужни разматрати нити
заузимати ставове о изнијетим захтјевима и
приједлозима на збору грађана.
Члан 5.
Збор грађана се сазива путем обавјештења, позива,
плаката,путем локалних средстава јавног информисања
или на други начин,уз обавезно назначени приједлог
дневног реда,најмање седам дана прије дана одржавања
збора.
Члан 6.
Збор грађана може се одржати и на њему пуноважно
расправљати и предлагати ако присуствује најмање 20
бирача.
Члан 7.
Збору грађана предсједава овлашћени сазивач из
члана 3.ове Одлуке,а у случају његове спријечености
лице које он овласти.
Члан 8.
На збору грађана води се записник који садржи:
мјесто,вријеме одржавања,број присутних грађана,
утврђени дневни ред,кратак опис рада збора грађана и
посебно јасно формулисане приједлоге и захтјеве.
Записник
потписује
предсједавајући
збора,
записничар и два овјеривача записника.
Записник на збору грађана сазваном од стране
предсједника савјета мјесне заједнице или одборника
води секретар мјесне заједнице или другo лице које
овласти збор грађана.
Записник на збору грађана сазваном од стране
Начелника Општине или Предсједника Скупштине,по
правилу,води
овлашћени
радник
Општинске
Административне службе.
Члан 9.
Збор грађана,јавним гласањем,већином гласова
присутних усваја приједлоге и захтјеве и упућује их
органима или одјељењима и службама Општине.
Органи,одјељења и службе Општине дужни су да у
року од 60 дана од одржавања збора грађана размотре
приједлоге и захтјеве грађана и о њима заузму став,
односно донесу одговарајућу одлуку или предузму мјере
и о томе обавијесте грађане,писаним путем, преко
савјета мјесне заједнице или на огласној табли
Општине.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 07-022-11/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 26.Закона о угоститељству (“Службени
гласник Републике Српске”,бр.112/07-Пречишћени
текст и 15/08-испр.),а у складу са чланом 21.Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),чл.27. алинеја друга и
чл.35.Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07)и Упутством о
критеријумима за одређивање радног
времена
угоститељских објеката(“Службени гласник Републике
Српске”,бр.38/05),Скупштина општине Шамац,на Трећој
редовној сједници одржаној 30.јануара 2009. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о одређивању радног времена
угоститељским објектима на подручју
општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком,одређује се радно вријеме угоститељских
објеката на подручју општине Шамац.
Угоститељским објектима,у смислу ове одлуке,сматрају
се сви угоститељски објекти који су регистровани за
пружање угоститељских услуга,у складу са Законом о
угоститељству("Службени гласник Републике Српске",
бр.112/07-Пречишћени
текст
и
15/08-испр.)и
Правилником о разврставању,минималним условима и
категоризацији
угоститељских
објеката("Службени
гласник Републике Српске",бр.13/05 и 62/05)и њиховим
накнадним измјенама.
Угоститељски објекти могу имати само једно рјешење
за угоститељску дјелатност(исти пословни простор,исти
мокри чвор,исту точионицу пића,исти улаз,односно излаз).
Члан 2.
Угоститељски објекти намијењени за смјештај
гостију,објекти
за
припрему
хране(catering)
и
угоститељски објекти за исхрану и пиће у објектима
Жељезничке,Аутобуске станице и у заштитном појасу
магистралног и регионалног пута,могу радити у времену
од 0-24 часа(НОН-СТОП),уз одобрење Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности.
Члан 3.
Радно вријеме осталих угоститељских објеката изван
врсте и локације прописане у члану 2.ове Одлуке,
одређује се на сљедећи начин:
- од 07,00 до 01,00 часа, радним данима,
- од 07,00 до 02,00 часа,викендом(петак и субота).
Диско-барови,диско-клубови(дискотеке),барови и ноћни
барови:
- од 19,00 до 02,00 часа,радним данима,
- од 19,00 до 03,00 часа,викендом(петак и субота).
Члан 4.
Радно вријеме угоститељских објеката из члана 3.ове
Одлуке продужава се у дане државних празника за 1
(један) сат.
Члан 5.
Изузетно од радног времена угоститељских објеката
утврђеног у члану 3.ове Одлуке,за угоститељске објекте,
без обзира на врсту,који се налазе у стамбено-пословним
зградама колективног становања,рјешењем Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности,може се утврдити
друкчије радно вријеме у складу са Упутством о
критеријумима за одређивање радног времена
угоститељских објеката(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.38/05).
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Члан 6.
У дане новогодишњих празника(31. децембар,1.јануар,
те 13.и 14.јануар)радно вријеме свих угоститељских
објеката је неограничено.
За свадбе,организовање матурских свечаности и
јубиларних прослава,радно вријеме
угоститељских
објеката може трајати дуже од прописаног,а најдуже до
03,00 часа,уз претходно прибављену сагласност
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.
За добијање одобрења из става 2.овог члана,
угоститељ је дужан поднијети писмени захтјев,
најкасније два дана прије одржавања тражене
манифестације.
За вријеме одржавања међународних, културних,
спортских или сличних манифестација које својим
значајем представљају унапређење туристичке понуде
О пш тине ,радно вријеме угоститељских објеката,на
цијелом подручју или дијелу општине, може се
продужити за вријеме трајања тих манифестација,а по
захтјеву
организатора
манифестације,Туристичке
организације Општине или Занатско-предузетничког
удружења,о чему рјешење доноси Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности.
Одредбе става 1.,2.,3.и 4.овог члана не односе се на
угоститељске објекте смјештене у стамбено-пословним
зградама.
Члан 7.
Угоститељске услуге које се повремено пружају изван
угоститељских објеката(на сајмовима, вашарима и сл.)
могу се пружати у оквиру радног времена тих
манифестација.
Радно вријеме угоститеља у објектима у којима се
обавља нека друга дјелатност (културна,образовна,
спортска,трговачка и сл.) утврђује се у складу са радним
временом тог објекта,али не дужим од радног времена
утврђеног овом одлуком.
У угоститељским објектима за смјештај у којима се
обавља више различитих угоститељских дјелатности,
утврђује се радно вријеме посебно за сваку дјелатност у
складу са одредбама ове одлуке.
Члан 8.
Изузетно од одредби ове одлуке,Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности може
својим
закључком одредити краће радно вријеме за поједине
угоститељске објекте,на захтјев угоститеља или по
службеној дужности.
По службеној дужности краће радно вријеме за
поједине угоститељске објекте,утврђује се на захтјев:
1. групе грађана,
2. Туристичке организације Општине,
3. Занатско-предузетничког удружења,
4. Комуналне полиције,
5. надлежног органа полиције.
Члан 9.
Приликом доношења закључка из члана 8.ове Одлуке,
Одјељење надлежно за послове привреде,дужно је да се
придржава сљедећих критерија:
1. ако је угоститељски објекат дио стамбенопословне зграде колективног становања,или се налази
у насељу за индивидуално становање, односно у
близини здравствених објеката за смјештај пацијената,а
учестало се ремети јавни ред и мир;
2. ако је,током године,угоститељ најмање два пута
кажњаван,правоснажним рјешењем надлежног суда за
прекршаје због прекорачења дозвољеног радног времена

или ремећења јавног реда и мира у угоститељском
објекту;
3. ако се у угоститељском објекту,или у његовој
непосредној близини,учестало нарушава јавни ред и мир
и прекорачује радно вријеме, о чему постоје записници и
извјештаји надлежних органа о повредама закона и
других прописа о јавном реду и миру и повредама
одредаба ове Одлуке.
За утврђивање краћег радног времена од прописаног,
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности је довољно
да утврди чињенице-критерије из једне од тачака става
1.овог члана .
Члан 10.
У угоститељским објектима који пружају услуге
исхране и пића,"вријеме толеранције",односно вријеме
конзумације услуге пружене при крају радног времена
прописаног овом Одлуком, износи 15 минута.
Члан 11.
У свим угоститељским објектима,без обзира на
дужину радног времена,није дозвољено извођење живе
музике као ни емитовање музике преко музичких
уређаја у времену од 22,30-07,00 часова уколико има
чујност изван затвореног дијела објекта у којем се
изводи,односно емитује.
Угоститељски објекти: бар,ноћни бар,диско - бар и
диско клуб(дискотека),не могу обављати дјелатност
изван затвореног простора,ако на било који начин
нарушавају јавни ред и мир.
Изузетно од одредаба ст.1.и 2.овог члана,у љетном
периоду(од 1.априла до 30.септембра) Одјељење за
привреду и друштвене дјелатности може рјешењем,на
захтјев угоститеља,одобрити извођење живе музике или
емитовање музике преко музичких уређаја на
отвореном простору(љетне баште,терасе и сл.) у
времену мимо ограничења из ст.1.и 2.овог члана.
Члан 12.
Обавијест о радном времену мора бити видно
истакнута на улазу у сваки угоститељски објекат.
Члан 13.
Надзор над примјеном одредби ове Одлуке вршиће
комунална полиција.
Члан 14.
Угоститељи су дужни своје радно вријеме ускладити са
одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана њеног
ступања на снагу.
Члан 15.
Новчаном казном од 1.000 до 7.000 КМ казниће се
правно лице за прекршај ако:
- угоститељски објекат ради дуже или краће од радног
времена прописаног
одредбама ове Одлуке (члан
2.,3.,4.,5.,6. и 10.);
- изводи или емитује музику супротно одредби члана
11. ове одлуке;
- на улазу у угоститељски објекат није видно истакнута
обавијест о радном времену(чл. 12.).
За прекршај из става 1.овог члана,новчаном казном од
300 до 1.800 КМ,казниће се одговорно лице у правном
лицу.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се физичко
лице-предузетник,новчаном казном од 500 до 1.000 КМ.

Страна 5-Понедјељак,9. фебруар 2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1

Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о одређивању радног времена угоститељских објеката
на територији општине Шамац("Службени гласник
општине Шамац", бр.8/05 и 2/07).
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број:07- 022-12/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.

5
На основу члана 15. став 1.Закона о трговини
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.6/07), члана
12.Закона о занатско-предузетничкој дјелатности
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.72/07Пречишћени текст),члана 21. алинеја друга Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05) и члана 27.алинеја
друга и члана 35.Статута општине Шамац(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.4/05 и 9/07),Скупштина
општине Шамац,на Трећој редовној сједници одржаној
30.јануара 2009. године,донијела je

ОДЛУКУ
о одређивању радног времена правним
лицима и предузетницима који обављају
трговинску,занатску и услужну
дјелатност на подручју општине Шамац
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се радно вријеме правним
лицима и предузетницима који обављају трговинску,
занатску и услужну дјелатност(у даљем тексту: субјекти)
на подручју општине Шамац(у даљем тексту:Општина).
Под трговинским објектима,у смислу ове одлуке,
сматрају се продајни објекти правних лица и
предузетника у којима се обавља трговина на мало,и то:
класичне продавнице,самопослуге,драгстори, дисконтне
продавнице,бутици,робне куће,киосци,трговине на мало
прехрамбеним
и
непрехрамбеним
робама
на
бензинским пумпним станицама,даљинска продаја,
продаја од врата до врата,продаја на покретном столу,
покретне
продавнице,тржнице
на
мало-пијаце,
трговачки центри,складишта и стоваришта у којима се
обавља трговина на велико и мало.
Под занатском и услужном дјелатношћу,у смислу ове
Одлуке,сматрају се занатске и услужне дјелатностидефинисане
Законом(нпр.одржавање
и
оправка
моторних возила,фризерски и други третмани за
уљепшавање,оправка обуће,оправка предмета за личну
употребу и употребу у домаћинству и сл.).
Одредбе ове одлуке односе се и на правна лица и
предузетнике који обављају дјелатност производње
хљеба,пецива,свјеже тјестенине и колача и продаје истих.
Члан 2.
Радно вријеме субјектима из члана 1.ове одлуке,
одређује се–сваким радним даном:
- у времену од 7,00 до 23,00 часа, у зимском периоду,
- у времену од 7,00 до 24,00 часа, у љетном периоду.

У оквиру радног времена утврђеног овим чланом,
субјекти могу слободно организовати своје пословање–у
једнократном или двократном радном времену,које не
може трајати мање од осам часова-радним данима.
У смислу одредби ове Oдлуке нерадним даном сматра
се недјеља.
Члан 3.
Изузетно од одредби члана 2.ове Одлуке,у времену од
00,00 до 24,00 часа,радним даном и недељом,могу да
раде:
(а) правна лица,и предузетници који обављају дјелатност
производње хљеба,пецива,грил,свјеже тјестенине и
колача, и продаје истих;аутомат клубови;
(б) трговински објекти типа „драгстор“ и „киоск“,уз
посебно одобрење Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности;
(в) трговински објекти у оквиру аутобуске и жељезничке
станице и на бензинским пумпним станицама.
Члан 4.
Радно вријеме тржница на мало,односно пијаца,
одређује се пијачним редом,који доноси трговац који
пружа услуге тржнице на мало,односно пијаце,и на који
сагласност даје Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности.
Члан 5.
Радно вријеме субјеката који пружају услуге забаве и
приређивања игара на срећу (видео-клубови,салони
забавних игара,спортске кладионице,аутомати за игре на
срећу и класичне томболе и сл.)-одређује се радним
данима:
а) у времену од 07,00 до 22,00 часа-у зимском периоду,
б) у времену од 07,00 до 23,00 часа-у љетном периоду.
Унутар радног времена из става 1.овог члана,субјекти
могу слободно одредити радно вријеме у којем ће
пословати,а које не може трајати мање од осам часова .
Члан 6.
Нерадним даном,односно недјељом,могу да раде,у
времену од 7,00 до 22,00 часа:
- трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним
производима(дјелатност продавница мјешовите робе);
- поред трговине на мало прехрамбеним и
непрехрамбеним производима (дјелатност продавница
мјешовите робе) која послује у оквиру објекта који је
уређен као посебна просторна цјелина, унутар истог
објекта могу да раде и сви други субјекти, без обзира на
врсту дјелатности;
- аутопраоне;
- субјекти регистровани за „трговину на мало“кориштеним возилима;
- трговине на мало цвијећем;
- трговине на мало погребном опремом;
- изнајмљивање видео касета и других носача слике и
звука (CD и DVD);
- субјекти који пружају услуге забаве и приређивања
игара на срећу из члана 5.
Члан 7.
На дан републичког празника који се не ради један
дан(Дан
Републике
09.јануар,Дан побједе над
фашизмом 09.мај и Дан успостављања општег
оквирног споразума за мир у БиХ,21. новембар),
субјекти обухваћени овом одлуком–не раде.Изузетно,
могу да раде:
- у времену од 00,00 до 24,00 часа - субјекти из члана 3.
(правна и физичка лица која обављају дјелатност
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производње хљеба,пецива,свјеже тјестенине и колача, и
продаје истих;трговински објекти,типа „драгстор“ и
„киоск“;трговински објекти у аутобуској и жељезничкој
станици и на бензинским пумпним станицама)
- у времену од 8,00 до 21,00 час-трговине на мало
погребном опремом.
За вријеме Републичког празника који се не ради два
дана(Нова година-1. и 2.јануар, Међународни празник
рада- 1. и 2.мај),други дан,осим субјеката из става 1.овог
члана могу да раде и субјекти дефинисани(побројани) у
члану 6.ове Одлуке, у времену како је одређено тим
чланом.
У случају да други дан Републичког празника пада у
недјељу,и преноси се–у складу са Законом о празницима
Републике Српске,на понедјељак,могу да раде сви
субјекти из става 2.овог члана,и то у времену како је
истим назначено.
Члан 8.
Под љетним периодом,у смислу ове Одлуке,
подразумијева се период од 1.априла до 30. септембра
текуће године,а под зимским периодом -од 1.октобра
текуће године до 31.марта наредне године.
Члан 9.
Одредбе ове одлуке примјењују се и на организационе
јединице које послују у оквиру правних лица и све
издвојене пословне просторије предузетника.
Члан 10.
Обавијест о радном времену (дневни и седмични
распоред,радно вријеме у дане Републичких празника и
нерадних дана)–мора бити истакнуто на видном
мјесту,на улазу у објекат,односно пословни простор у
којем се обављају дјелатности обухваћене овом одлуком.
Сви субјекти обухваћени овом одлуком дужни су да се
придржавају истакнутог распореда, и прописаног
почетка и завршетка радног времена.
Члан 11.
Новчаном казном од 500 до 3.000 КМ,казниће се за
прекршај правно лице–ако на уочљив начин не истакне,
и не придржава се прописаног почетка и завршетка
радног времена(чл.10.ст.1.и 2.ове Одлуке).
За прекршај из става 1.овог члана,казниће се и
одговорно лице у правном лицу,новчаном казном од
100 до 1.000 КМ.
За прекршај из става 1.овог члана,казниће се
предузетник,новчаном казном од 100 до 2.000 КМ.
За прекршаје наведене у овом члану,овлашшени орган–
тржишни инспектор и комунални полицајац,починиоцу
прекршаја изриче прекршајну санкцију,у складу са
Законом о прекршајима Републике Српске.
Члан 12.
Надзор и контролу провођења ове одлуке,вршиће
надлежна Тржишна инспекција и Комунална полиција.
Члан 13.
Субјекти који обављају дјелатност из члана 1. ове
Одлуке су дужни своје радно вријеме ускладити са
одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана њеног
ступања на снагу.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број:07-022-13/09
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
30.јануара 2009.године Предраг Маринковић,с.р.
Шамац
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На основу члана 26.,27.став 2. и 44.Закона о уређењу
простора("Службени гласник Републике Српске", бр.
84/02-Пречишћени текст,14/03–испр.,112/06 и 53/07),
члана 30.Закона о локалној самоуправи("Службени
гласник Републике Српске",бр.101/04, 42/05 и 118/05),а
у складу са одредбама члана 35.и 60. Статута Општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац“,бр.4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац на Трећој редовној
сједници одржаној дана 30.1. 2009.године,донијела је

ОДЛУКУ
о измјени постојећег стања плана парцелације на
просторној цјелини бившег предузећа „Корпара“ у
обухвату Урбанистичког плана насељеног мјеста
Шамац
Члан 1.
Мијења се постојеће стање плана парцелације у
обухвату Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац
на земљишту означеном као к.ч. број 1203/7,к.ч. број
1203/1 и к.ч. број 1206 из ПЛ бр. 245 КО Шамац
(просторна цјелина бившег предузећа „Корпара“), а све према
плану парцелације урађене у размјери Р 1:1500 са
утврђеним облицима парцела од стране Одјељења за
просторно уређење и стамбено–комуналне послове
општине Шамац .
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је измјена постојећег стања
плана парцелације из члана 1.овеОдлуке,израђене од
стране Одјељења за просторно уређење и стамбено–
комуналне послове општине Шамац из jануара 2009.
године.
Члан 3.
План парцелације утврђен овом Одлуком представља
основ за вршење диобе и исколчавања новоформираних
грађевинских парцела,у складу са законом и
Урбанистичким планом и чини његов саставни дио.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику Општине Шамац".
Број: 07-022-14/09
ПРЕДСЈЕДНИК
30.јануара 2009. године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу чл.2 и 4.Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04),а у
складу са чланом 12. под б) алинеја трећа и 30.алинеја
двадесетпета Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),
чл.16.став 2.алинеја трећа и чл.35.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“, бр.4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац,на Трећој редовној
сједници одржаној 30.јануара 2009. године, донијела је

ОДЛУКУ
о саставу чланова скупштине јавних
предузећа од општинског(локалног)значаја
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број и састав чланова
скупштине јавних предузећа које оснива Скупштина
општине Шамац ради обављања дјелатности од општег
интереса или које обавља дјелатности од општег
интереса(у даљем тексту:предузеће од општинског значаја).
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.Члан 2.
Скупштина јавних предузећа од општинског значаја
има 13(тринаест)чланова.
Члан 3.
Скупштину јавних предузећа од општинског
(локалног)значаја,чине:
1) Саво Минић, ЈМБ 0509974121271
2) Предраг Маринковић, ЈМБ 2202968121277
3) Стево Лукић, ЈМБ 2408973121253
4) Милан Симић, ЈМБ 2709958121268
5) Милан Николић-Карас, ЈМБ 1001971121254
6) Крста Бајкановић, ЈМБ 0110952121251
7) Душан Павловић, ЈМБ 0409960121266
8) Симо Зарић, ЈМБ 2507948121276
9) Ђуро Ивановић, ЈМБ 1308959121255
10) Бранка Дамјановић, ЈМБ 0410960185086
11) Симо Видовић, ЈМБ 0908965121260
12) Здравко Вучићевић, ЈМБ 2311968121254
13) Симо Варадиновић ,ЈМБ 1809974121252.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о саставу чланова Скупштине јавних предузећа од
општинског(локалног)значаја бр.07-022-134/05 од 24.6.2005.
године("Службени гласник општине Шамац", бр.5/05).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број:07- 022-15/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 12.Закона о министарским,владиним
и другим именовањима Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске",бр.41/03) и члана 30.алинеја
19. и члана 34.став 1.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,број 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.алинеја 19.и
чланом 45.став 1.Статута општине Шамац (“Службени
гласник општине Шамац”,бр.4/05 и 9/07),Скупштина
општине Шамац,на Трећој редовној сједници одржаној
30.јануара 2009. године,донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
I
МИТАР МИТРОВИЋ,дипл.правник из Шамца,изабран
је и именован за Секретара Скупштине општине
Шамац,на вријеме трајања мандата Скупштине општине
Шамац.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Шамац.
Број:07-111-3/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 12.Закона о министарским,владиним
и другим именовањима Републике Српске("Службени
гласник Републике Српске",бр.41/03) и члана 35.став

1.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,број 101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 47.став 1.Статута општине Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”,бр.4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац,на Трећој редовној
сједници одржаној 30.јануара 2009.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
I
ДУШАН ПАВЛОВИЋ,дипл.економиста из Обудовца,
изабран је и именован за Начелника Одјељења за
финансије у Административној служби општине
Шамац,на вријеме трајања мандата Скупштине општине
Шамац.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Шамац.
Број:07-111-4/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 12.Закона о министарским,владиним
и другим именовањима Републике Српске("Службени
гласник Републике Српске",бр.41/03) и члана 35.став
1.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,број 101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 47.став 1.Статута општине Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”,бр.4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац,на Трећој редовној
сједници одржаној 30.јануара 2009.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
I
МИЛАН СИМИЋ,дипл.инж.пољопривреде из Шамца,
изабран је и именован за Начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности у Административној
служби општине Шамац,на вријеме трајања мандата
Скупштине општине Шамац.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Шамац.
Број:07-111-5/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.

11
На основу члана 12.Закона о министарским,владиним
и другим именовањима Републике Српске("Службени
гласник Републике Српске",бр.41/03) и члана 35.став
1.Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,број 101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 47.став 1.Статута општине Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”,бр.4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац,на Трећој редовној
сједници одржаној 30.јануара 2009.године, донијела је
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ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
I
ЂУРО ЋОСИЋ,дипл.инж.машинства из Шамца,
изабран је и именован за Начелника Одјељења за
просторно уређење и стамбено-комуналне послове у
Административној служби општине Шамац,на вријеме
трајања мандата Скупштине општине Шамац.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Шамац.
Број:07-111-6/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 12.Закона о министарским,владиним
и другим именовањима Републике Српске("Службени
гласник Републике Српске",бр.41/03) и члана 35.став 1.
Закона о локалној самоуправи(“Службени гласник
Републике Српске”,број 101/04,42/05 и 118/05),а у
складу са чланом 47.став 1.Статута општине Шамац
(“Службени гласник општине Шамац”,бр.4/05 и 9/07),
Скупштина општине Шамац,на Трећој редовној
сједници одржаној 30.јануара 2009.године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ И ИМЕНОВАЊУ НАЧЕЛНИКА
ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ
I
ГОЈКО МАЛОВИЋ,дипл.економиста из Шамца,
изабран је и именован за Начелника Одјељења за општу
управу у Административној служби општине Шамац,на
вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,а биће
објављена у “Службеном гласнику општине Шамац.
Број:07-111-7/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 95.Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
58/01 и 62/02),а у складу са чланом 35.Статута општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац, бр.4/05 и
9/07),Скупштина општине Шамац,на Трећој редовној
сједници одржаној 30.јануара 2009. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одређивању доктора медицине за
утврђивање времена и узрока смрти
лица умрлих ван здравствене установе
I
За утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих
ван здравствене установе одређују се доктори медицине
и асистенти-медицински радници,и то:

1. За подручје Мјесне канцеларије
(насељено мјесто Шамац):
- др Јован Живковић
- Мићо Дујковић, мед. техничар

Шамац

2. За подручје Мјесне канцеларије Обудовац
(насељено мјесто Обудовац):
- др Слободан Тешић
- Јованка Саиловић,мед.сестра
3. За подручје Мјесне канцеларије Горња
Слатина(насељена мјеста Горња Слатина,
Гајеви, Средња Слатина и Корница):
- др Драган Илинчић
- Ружа Саиловић,мед.сестра
4. За подручје Мјесне канцеларије Доња Слатина
(насељена мјеста Доња Слатина, Брвник и
Баткуша):
- др Михајло Товирац
- Ружа Саиловић,мед.сестра
5. За подручје Мјесне канцеларије Црквина
(насељена мјеста Црквина,Крушково Поље,
Писари и Засавица):
- др Јован Живковић
- Мићо Дујковић, мед. техничар
6. За подручје Мјесне канцеларије Тишина
(насељена мјеста Тишина,Лугови,Гребнице,Ново
Село и Шкарић):
- др Јока Симић
- Боја Глигоревић,виша мед.сестра.
II
Овлашћеним лицима из тачке I.овог Рјешења одређује
се накнада у износу од 25,00 КМ.Накнада се обезбјеђује
у буџету општине Шамац и исплаћује мјесечно на
основу приложених извјештаја овлашћених доктора
медицине о утврђивању времена и узрока смрти лица
умрлих ван здравствене установе у току извјештајног
периода.
III
Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи
Рјешење бр.04-111-6/02 од 18.6.2002.године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу са даном доношења,а
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Шамац”.
Број: 07-111-8/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр.101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.4/05 и 9/07),чланом 115.Пословника Скупштине
општине Шамац(“Службени гласник општине Шамац”,
бр.5/05 и 2/07) и тачком 9.алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2009.годину(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.8/08),Скупштина општине
Шамац,на Трећој редовној сједници одржаној дана
30.јануара 2009.године,донијела је сљедећи

Страна 9-Понедјељак,9. фебруар 2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
НЕ УСВАЈА СЕ Извјештај о раду Комуналне
полиције у 2008. години са Програмом рада за
2009.годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I.,у прилогу,чини
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Шамац”.

I
НЕ УСВАЈА СЕ Извјештај о раду ЈУ Народна
библиотека Шамац за период 1.1.-31.12.2008.године са
Програмом рада за 2009.годину.
II
Извјештај и Програм из тачке I.,у прилогу,чини
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Шамац”.

Број: 07-022-17/09
30.јануара 2009.године
Шамац

Број: 07-022-18/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.4/05 и 9/07),чланом 115.Пословника Скупштине
општине Шамац(“Службени гласник општине Шамац”,
бр.5/05 и 2/07) и тачком 9.алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2009.годину(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.8/08),Скупштина општине
Шамац,на Трећој редовној сједници одржаној дана
30.јануара 2009.године,донијела је сљедећи
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.4/05 и 9/07),чланом 115.Пословника Скупштине
општине Шамац(“Службени гласник општине Шамац”,
бр.5/05 и 2/07) и тачком 9.алинеја друга Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2009.годину(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.8/08),Скупштина општине
Шамац,на Трећој редовној сједници одржаној дана
30.јануара 2009.године,донијела је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I
НЕ УСВАЈА СЕ Извјештај о раду општинских
инспектора у 2008. години са Програмом рада за
2009.годину,и то:
- здравствено-санитарног инспектора,
- пољопривредног инспектора,
- урбанистичко-грађевинског инспектора,
- саобраћајног инспектора.
II
Извјештаји и Програми из тачке I.,у прилогу,чине
саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Шамац”.

I
НЕ ПРИХВАТА СЕ Информација о реализацији
средстава за подстицај развоју примарне пољопривредне
производње у 2008. години.
II
Информација из тачке I.,у прилогу,чини саставни дио
овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у “Службеном гласнику општине Шамац”.

Број: 07-022-16/09
30.јануара 2009.године
Шамац

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),а у складу са чл. 35.и 60.Статута
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.4/05 и 9/07),чланом 115.Пословника Скупштине
општине Шамац(“Службени гласник општине Шамац”,
бр.5/05 и 2/07) и тачком 9.алинеја трећа Програма рада
Скупштине општине Шамац за 2009.годину(„Службени
гласник општине Шамац“,бр.8/08),Скупштина општине
Шамац,на Трећој редовној сједници одржаној дана
30.јануара 2009.године,донијела је сљедећи

Број: 07-022-19/09
ПРЕДСЈЕДНИК
30.јануара 2009.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Шамац
Предраг Маринковић,с.р.
18
На основу члана 43. и члана 49.став 2. Закона о
локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске“,бр.101/04,42/05 и 118/05),сагласно одредбама
члана 48.Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“,број 4/05),а на темељу Општег
колективног уговора(„Службени гласник Републике
Српске“,број 27/06),Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“,број
16/98 и 37/01)и Појединачног колективног уговора за
запослене у административној служби Шамац,Начелник
општине Шамац,д о н о с и

П Р А В И Л Н И К
о платама у Административној служби
Општине Шамац

Страна 10-Понедјељак,9. фебруар 2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се коефицијенти
за обрачун плата, начин обрачуна и исплата мјесечних
плата општинских службеника, техничких и помоћних
радника.
Члан 2.
Основ за обрачун мјесечне нето плате
запослених представља цијена рада помножена са
коефицијентом утврђеним за свако радно мјесто.
Цијену рада утврђуjе Начелник Општине
својим актом,а у складу са одредбама Општег
колективног уговора, Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске и Појединачног колективног уговора за
запослене у Административној служби Шамац.
Члан 3.
Плата запослених утврђена у члану 2. овог
Правилника увећава се по основу укупног пензијског
стажа радника за 0,5% за сваку годину пензијског стажа.
Члан 4.
При утврђивању коефицијента за обрачун
плате, узета је у обзир сложеност послова, тежина, обим
и значај послова, одговорност за извршавање послова,
радно ангажовање, те стручна спрема која се захтијева.
За послове за које је стручна спрема одређена
алтернативно, одређује се коефицијент стручне спреме
коју радник посједује,а који је утврђен Појединачним
колективним уговором за запослене у административној
служби Шамац.
Члан 5.
Запосленом који приликом оцјењивања добије
оцјену „нарочито се истиче“, као и запосленим за
посебне резултате у раду, може се увећати основна плата
до 20% у мјесецу у којем су постигнути посебни
резултати.

О увећању плате из претходног става одлучује
Начелник општине на основу мишљења начелника
Одјељења за запослене у оквиру одјељења, а за
запослене у службама које нису у оквиру одјељења,
руководилаца тих служби.
Члан 6.
Запосленом који не постигне просјечне
резултате у раду може се умањити плата у складу са
Правилником о материјалној и дисциплинској
одговорности службеника у јединицама локалне
самоуправе.
Члан 7.
Запослени, којима је примјеном критеријума из
члана 2. и 3. овог Правилника,износ плате нижи од
износа најниже плате у Републици Српској, исплаћује се
најнижа плата у Републици Српској.
Члан 8.
За сва питања која нису регулисана овим
Правилником, примјењује се Закон, Општи колективни
уговор, Посебног колективног уговора за запослене у
области локалне самоуправе Републике Српске и
Појединачног колективног уговора за запослене у
Административној служби Шамац.
Члан 9.
Саставни дио овог Правилника, чини Преглед
радних мјеста по Одјељењима и службама са утврђеним
коефицијентом за свако радно мјесто.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења,а примјењиваће се на обрачун плате почев од
плате за мјесец јануар 2008. године и биће објављен у
„Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-022-41/08
18.03.2008.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирко Лукић,дипл.правник,с.р.

ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЈЕСТА ПО ОДЈЕЉЕЊИМА И СЛУЖБАМА СА УТВРЂЕНИМ КОЕФИЦИЈЕНТОМ ЗА
СВАКО РАДНО МЈЕСТО

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Ред.
број

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Радно мјесто
Начелник Одјељења за
општу управу
Самостални стручни сар.
за грађанска стања и
опште управне послове
Виши стручни сарадник
за борачко-инвалидску
заштиту
Стручни сарадник за
бор.инвалид.заштиту
Виши стручни сарадник
за персоналне и опште
послове
Стручни сарадник за
послове матичних књига
Самостални
стручни
сарадник
водитељ
пријемне канцеларије

Стручна
спрема
која се тражи

Основни
коефиц.

Увећања по
основу
колект.угов.

Посебни
услови
рада

Просјечан
резултат у
раду

УКУПНИ
КОЕФИЦИЈЕНТ

Коефицијент
за обрачун
према
шк.спреми

ВСС

7,2

25%

15%

10%

10,8

10,8

ВСС или
ВШС

7,2

-

10%

10%

8,6

6,8

ВШС

5,7

-

10%

10%

6,8

6,8

ССС

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

ВШС или
ССС

5,7

-

10%

15%

7,1

5,9

ССС

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

ВСС или
ВШС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

Страна 11-Понедјељак,9. фебруар 2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1

8.

9.

10.

Стручни сарад.за послове
картотеке,завођење
и
развођење предмета
Виши стручни сарадник
за арх.ивођ.дупликата
мат.књига
Виши стручни сарадник за
пружање
услуга
информисања
Економ-домар

12.

Портир-телефониста

13.

Достава поште

14.

Спремачица

15.

Кафе куварица
Руководилац Службе
цивилне заштите
Виши стручни сарад.за
организац.планирање
и
мј.цив.зашт.
Струч.сарад.за
админ.тех.послове
Виши стр.сарадник за
послове писарнице и
грунтовнице
Струч.сарад.за послове
грунтовнице и писарнице
Самостални
стручни
сарадник
за
војну
евиденцију

17.
18.
19.
20.
21.

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

ВШС

5,7

-

10%

5%

6,6

6,6

ВШС или
ССС

5,7

-

10%

10%

6,8

5,6

4,7

-

10%

5%

5,4

4,3

4,7

-

10%

5%

5,4

4,3

3,7

-

10%

5%

4,3

4,3

2,7

-

15%

5%

3,4

3,2

ОШ/КВ

3,7

-

15%

5%

4,4

3,2

ВСС

7,2

15%

10%

5%

9,4

9,4

ВШС или
ССС

5,7

-

15%

10%

7,1

5,9

ССС

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

ВШС

5,7

-

10%

5%

6,6

6,6

ССС

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

ВСС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

ССС или
III степен
ССС
III степен
III степен
или ОШ
ОШ

11.

16.

ССС

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Ред.
број

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Радно мјесто

Начелник Одјељења за
финансије
Самостал.струч.сарад.за
посл.планирања и
извршење буџета
Послови главног
књиговође
Стручни сарадник за
послове буџета
Благајник
Виши стручни сарадник за
посл наплате,контрола
наплате и принудне наплате

Стручна
спрема
која се
тражи

Основни
коефиц.

Увећања по
основу
колект.
уговора

Посебни
услови
рада

Просјечан
резултат
у раду

УКУПНИ
КОЕФИЦИЈЕНТ

Коефицијент
за обрачун
према
шк.спреми

ВСС

7,2

25%

15%

10%

10,8

10,8

ВСС/ВШС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

ВШС/ССС

5,7

15%

15%

10%

8,0

6,6

ССС

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

ССС

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

ВШС

5,7

-

10%

5%

6,6

6,6

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Ред.
број

1.

Радно мјесто

Начелник Одјељења за
просторно уређење и
стамбено-комуналне
послове

Стручна
спрема
која се тражи

Основни
коефиц.

Увећања по
основу
колект.
уговора.

Посебни
услови
рада

Просјечан
резултат
у раду

УКУПНИ
КОЕФИЦИЈЕНТ

Коефицијент
за обрачун
према
шк.спреми

ВСС

7,2

25%

15%

10%

10,8

10,8
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2.

3.

4.

5.

6.

Самостални стручни сар.
за просторно уређење,
урбанизам и грађење
Виши стручни сарадник за
просторно уређење,
урбанизам и грађење
Самостални стручни сар.
за комуналне дјелатности
и стамбене послове
Виши стручни сарадник за
комунал.дјелатности и
стамбене послове
Начелник Одсјека комун.
полиције

7.

Комунални полицајац

8.

Урбанистичко-грађевин.
инспектор
Саобраћајни инспектор
Самостални стручни сар.
за обнову и развој

9.
10.

ВСС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

ВШС/ССС

5,7

-

10%

10%

6,8

5,9

ВСС/ВШС

7,2

-

10%

10%

8,36

6,8

ВШС/ССС

5,7

-

10%

10%

68

5,6

ВСС

7,2

15%

10%

5%

9,4

9,4

ВШС

5,7

15%

20%

5%

8,0

8,0

ВСС/ВШС

7,2

15%

15%

10%

10,1

8,0

ВСС

7,2

15%

10%

5%

9,4

9,4

ВСС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Ред.
број

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Радно мјесто

Начелник за привреду и
друштвене дјелатности
Шеф одсјека за привреду и
послове привреног развоја
Самостал.струч.сарад.
за послове локалног
економског развоја и
стратеш.планир.
Виши стручни сарадник за
послове мале привре-де и
запошљавање
Стручни сарадник за посл.
приватног предузетништ.
Самостални стручни
сарад.
за
послове
пољопривреде,шумарства,
водопривреде,лова
и
риболова
Виши стручни сарадник за
послове образовања,
науке,културе и спорта
Виши стручни сарадник за
послове здравства,
социјалне заштите,МЗ и
невл.организација

9.

Тржишни инспектор

10.
11.

Санитарно-здравствени
инспектор
Пољопривредни инспектор

12.

Ветеринарски инспектор

Стручна
спрема
која се тражи

Основни
коефиц.

Увећања по
основу
колект.у
говора

Посебни
услови
рада

Просјечан
резултат
у раду

УКУПНИ
КОЕФИЦИЈЕНТ

Коефицијент
за обрачун
према
шк.спреми

ВСС

7,2

25%

15%

10%

10,8

10,8

ВСС

7,2

15%

10%

5%

9,4

9,4

ВСС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

ВШС/ССС

5,7

-

10%

10%

6,8

5,6

ССС

4,7

-

10%

10%

5,6

5,6

ВСС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

ВШС/ССС

5,7

-

10%

10%

6,8

5,9

ВШС/ССС

5,7

-

10%

5%

6,6

5,4

ВСС

7,2

15%

10%

5%

9,4

9,4

ВСС/ВШС

7,2

15%

10%

5%

9,4

9,4

ВСС

7,2

15%

10%

5%

9,4

9,4

ВСС

7,2

15%

10%

5%

9,4

9,4
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СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Ред.
број

Радно мјесто

Шеф службе Начелника
општине
Самостални стручни
сарадник за рад на
инфор.системима
Самостални стручни сар.
за односе са јавношћу

1.
2.

3.
4.

Технички секретар

5.

Возач

Стручна
спрема
која се тражи

Основни
коефиц.

Увећања по
основу
колектив.
уговора

Посебни
услови
рада

Просјечан
резултат у
раду

УКУПНИ
КОЕФИЦИЈЕНТ

Коефицијент
за обрачун
према
шк.спреми

ВСС

7,2

10%

10%

5%

9,0

9,0

ВСС/ВШС

7,2

10%

10%

5%

9,0

7,1

ВСС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

ССС

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

ВКВ/КВ

4,9

10%

10%

5%

6,1

4,6

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
И ЊЕНИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА
Ред.
број

1.
1.

2.

Радно мјесто

Стручна
спрема
која се
тражи

Основни
коефиц.

Увећања
по
основу
колект.
уговора

Посебни
услови
рада

Просјечан
резултат у
раду

УКУПНИ
КОЕФИЦИЈЕНТ

Коефиције
нт за
обрачун
према
шк.спреми

Секретар Скупштине општине

ВСС

7,2

25%

15%

10%

10,8

10,8

ВСС

7,2

-

10%

5%

8,3

8,3

ССС

4,7

-

10%

5%

5,4

5,4

Самостални стручни
сарадник нормативну
дјелатност
Стручни сарадник за
скупштинске послове
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На основу чл.43.и 49.став 2.Закона о локалној
самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом
48.Статута општине
Шамац(''Службени гласник
општине Шамац,бр.4/05 и 9/07),одредбама Општег
колективног уговора(Службени гласник Републике
Српске“,бр.27/06 и 31/06-испр.),Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске(Службени гласник Републике
Српске“,бр.114/07)и
чланом
14.Појединачног
колективног уговора за запослене у Администрaтивној
служби општине Шамац(Службени гласник општине
Шамац“,бр.1/08),Начелник општине Шамац,доноси

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о платама у
Административној служби општине
Шамац
Члан 1.
У Правилнику о платама у Административној служби
општине Шамац бр.01-022-44/08 од 18.3.2008.године,у
табеларном дијелу Правилника-Преглед радних мјеста
по
одјељењима
и
службама
са
утврђеним
коефицијентом за свако радно мјесто,у табели
Одјељење за општу управу редни број 1. „Начелник
одјељења за општу управу“,у колони четвртој „Основни
коефицијент“,број „7,2“ мијења се бројем:“8,7“,а у
колони осмој и деветој број „10,8“ мијења се
бројем:“13“.
Члан 2.
У Правилнику,у табели Одјељење за финансије редни
број 1. „Начелник одјељења за финансије“,у колони

четвртој „Основни коефицијент“,број „7,2“ мијења се
бројем:“8,7“, а у колони осмој и деветој број „10,8“
мијења се бројем:“13“ .
У табели Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове редни број 1. „Начелник Одјељења
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове“,у
колони четвртој „Основни коефицијент“,број „7,2“
мијења се бројем:“8,7“,а у колони осмој и деветој број
„10,8“ мијења се бројем:“13“.
У табели Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности редни број 1. „Начелник Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности“,у колони четвртој
„Основни коефицијент“,број „7,2“ мијења се
бројем:“8,7“,а у колони осмој и деветој број „10,8“
мијења се бројем:“13“.
У табели Стручна Служба Скупштине општине и
њених радних тијела редни број 1. „Секретар
Скупштине општине“,у колони четвртој „Основни
коефицијент“,број „7,2“ мијења се бројем:“8,7“,а у
колони осмој и деветој број „10,8“ мијења се
бројем:“13“.
Члан 3.
Обрачун плате у складу са овим Правилником
вршиће се почев од плате за мјесец јануар 2009.године.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Шамац”.
Број:01-022-7/09
30.1.2009.године
Шамац

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
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Начелник општине Шамац,на основу члана 43.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске»,бр.101/04,42/05 и 118/05),сагласно
одредбама члана 48.и 61.Статута Општине Шамац
(«Службени гласник Општине Шамац»,бр.4/05 и 9/07),
доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У члану 10.Правилника о организацији и
систематизацији
радних
мјеста
општинске
Административне службе Шамац( „ Службени гласник
општине Шамац“,бр. 9/05, 2/06, 10/06, 10/07, 9/07 и
6/08 ) , у поглављу Одсјек за привреду, Шеф Одсјека за
привреду и послове привредног тазвоја, посебни услови
за обављање - умјесто радног искуства три године на
истим или сличним пословима,треба да стоји: „ двије
године радног искуства „.
Послије поглавља Одсјек за привреду,додаје се ново
поглавље које гласи:
„ Одсјек за пољопривреду и развој села:
1.1. Шеф Одсјека за пољопривреду и
развој села
Опис послова и задатака:
- организује рад одсјека и стара се о квалитетном,
благовременом, законитом обављању послова и задатака
из дјелокруга одсјека,
- врши координацију послова и задатака у одсјеку и
руководи истим,
- спроводи утврђену политику и смјернице
Скупштине и начелне ставове начелника општине у
области из дјелокруга одсјека,
- припрема и учествује у изради упутстава и
методологија за израду програма,планова,анализа и
других
аналитичко–планских
информативних
материјала,
- припрема и учествује у изради нацрта и приједлога,
прописа и општих аката за Скупштину општине и
начелника општине из дјелокруга одсјека,
- учествује у рјешавању најсложенијих послова и
задатака из дјелокруга одсјека,
- пружа стручну помоћ радницима одсјека,
- координира билансирање података неопходних за
сагледавање и усмјеравање пољопривредног развоја и
развоја села, предалаже доношење прописа и других
општих аката из дјелокруга рада одсјека,
- предлаже покретање иницијатива за предузимање
мјера за планско усмјеравање пољопривредног развоја и
развоја села,
- коорднинира и размјењује мишљења и искуства са
носиоцима планирања у вези са израдом и праћењем
остваривања планова и програма развоја,
- одговара начелнику одјељења за законит, правилан и
благовремен рад одсјека и најмање једанпут седмично
упознаје га о извршавању послова и задатака,
проблемима и приједлозима у вези са радом,
- обавља и друге послове и задатке везане за дјелокруг
рада одсјека које му повјери начелник одјељења.

Сложеност послова: Најсложенији
Службено звање: Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање: Висока стручна спрема,
VII/1 школске спреме,завршен
пољопривредни
факултет,најмање шест мјесеци радног искуства,
положен стручни испит,познавање рада на рачунару.
Начин попуне: Објављивање јавног конкурса.
Број извршилаца: Један ( 1 ) „.
Досадашње тачке 1.4. и 1.11.поглавља Одсјек за
привреду постају тачке 1.2. и 1.3. поглавља Одсјек за
пољопривреду и развој села.
Члан 2.
Послије
поглавља
СЛУЖБА
НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНЕ додаје се ново поглавље које гласи:
“КООРДИНАТОР АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Члан 12.
Опис послова и задатака:
- сарађује са Одјељењима Административне службе,
сарађује
са
домаћим
и
међународним
организацијама,
- сарађује са средствима информисања,
- одобрава реализацију налога за пренос средстава за
набављање робе и услуга за потребе начелника,
- одобрава подношење налога за набавку роба и услуга
- издаје обавезујуће налоге одјељењима и службама уз
сагласност начелника општине,
- координира активности које захтијевају сарадњу
одјељења
и
координира
активности
између
Административне службе и виших нивоа власти и
других органа и институција,
- помаже начелнику општине у активностима у
провођењу политике Административне службе и
осигурава ефикасно управљање активностима у складу
са инструкцијама начелника,
- обавља протоколарне послове за потребе начелника
и замјеника начелника општине,
- предузима потребне мјере за рјешавање питања из
дјелокруга начелника,
- извјештава начелника о предузетим активностима
- обавља и друге послове утврђене законом и другим
прописима и општим актима општине по налогу
начелника,односно замјеника начелника.
Сложеност послова: Најсложенији
Службено звање: Самостални стручни сарадник
Посебни услови за обављање: Висока стручна спрема
(VII/степен)правног,економског или друштвеног смјера,
најмање три године искуства на сличним или истим
пословима положен стручни испит,познавање рада на
рачунару
Начин попуне: Објављивање јавног конкурса
Број извршилаца: Један ( 1 ) “.
Досадашњи чл. 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19 и 20. постају
чл. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, и 21.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „ Службеном гласнику општине Шамац „.
Број: 01-022- 20 /09
Датум: 5.2.2009.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник
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Начелник општине Шамац,на основу члана 43.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске»,бр.101/04,42/05 и 118/05), сагласно
одредбама члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац(«Службени гласник Општине Шамац», број:
4/05 и 9/07 ),одредбама Општег колективног
уговора(“Службени
гласник
Републике
Српске
„бр.27/06 и 31/06),Посебног колективног уговора за
запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“,бр.
114/07),члана 14.Појединачног колективног уговора за
запослене у Админисративној служби општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,бр.1/08 ),доноси

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
платама у Административној служби
Општине Шамац
Члан 1.
У Правилнику о платама у Административној служби
општине Шамац број: 01-022-41/08 од 18.03.2008. у
табеларном дијелу Правилника – Преглед радних мјеста
по
одјељењима
и
службама
са
утврђеним
коефицијентима за свако радно мјесто,у табели
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ, редни број 2.
Самостални
стручни
сарадник
за
рад
на
инфор.системима,у колони четвртој „Увећања по
основу колективног уговора „ број „ 10 % „, мијења се са
„ – „, у колони седмој „ УКУПНИ КОЕФИЦИЈЕНТ „
број „ 9,0 „ мијења се са бројем „ 8,3 „, у колони осам „
Коефицијент за обрачун према школској спреми „, број
„ 7,1 „ мијења се са бројем „8,3 „.
Члан 2.
Обрачун плате у складу са овим Правилником вршиће
се почев од 24.12.2008. године.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „ Службеном гласнику општине Шамац „.
Број: 01-022-21/09
Датум:09.02.2009.год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:
Саво Минић,дипл.правник
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Начелник општине Шамац,на основу члана 43.Закона
о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике
Српске “,бр.101/04, 42/05 и 118/05 ),члана 25. Уредбе о
стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида одбрамбено–отаџбинског рата
Републике Српске(“Службени гласник Републике
Српске“,бр.43/07 и 73/08 ),сагласно одредбама члана
48. и 61.Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,број 4/05 ),доноси

РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању Стамбене
комисије за борачко инвалидску заштиту
општине Шамац
I
У Рјешењу о именовању Стамбене комисије за
борачко инвалидску заштиту општине Шамац број: 01111-51/07 од 08.06.2007. године тачка I. мијења се и
гласи:

“Именује се Стамбена комисија за борачко– инвалидску
заштиту општине Шамац,у саставу:
1. Лазар Благојевић – предсједник,
2. Цвијан Маринковић – члан,
3. Гојко Маловић – члан,
4. Јован Сичић – члан. “
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику општине Шамац „.
Број: 01-111- 9 /09
30.01.2009.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник,с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,
42/05 и 118/05),члана 7.Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“,број 49/04), и члана 48. и
61.Статута општине Шамац(„Службени гласник
општине Шамац“,број 4/05), Начелник општине,доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије
I
Именује се Комисија за спровођење поступка избора
најповољнијег добављача за набавку путничког
аутомобила за потребе Општине Шамац у саставу:
1. Маслић Велимир, предсједник Комисије,
2. Срдић Душко, члан Комисије,
3. Фочаковић Хашим,члан Комисије,
4. Ђурић Крста, секретар Комисије.
II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења je да
изврши отварање понуда за набавку путничког
аутомобила за потребе Општине Шамац, изврши
евалуацију понуда у складу са Законом о јавним
набавкама ,проведе предвиђени поступак и предложи
Начелнику Општине Шамац најбољег понуђача.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Број: 01-111-10/09
04. 02.2009. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл. правник,с.р.
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На основу члана 34. и 45.Пословника Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.5/05 и 2/07),Комисија за статутарна питања,
Пословник и прописе, као једно од сталних радних
тијела Скупштине општине Шамац,на Конститутивној
сједници одржаној дана 26.12.2008. године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и замјеника
предсједника Комисије за статутарна
питања,Пословник и прописе
I - За предсједника Комисије за статутарна питања,
Пословник и прописе изабран је г-дин Стево Товирац
из Тишине.
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II-За замјеника предсједника Комисије за статутарна
питања,Пословник и прописе изабран је г-дин Младен
Радовић из Шамца.
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-20/09
Шамац
05.02.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34. и 56.Пословника Скупштине
општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“,бр.5/05 и 2/07),Савјет за културу, као једно од
сталних радних тијела Скупштине општине Шамац, на
Првој сједници одржаној дана 29. 01.2009.године,донио је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и замјеника
предсједника Савјета за културу

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Одбора за
равноправност полова
I - За предсједника Одбора за равноправност полова
изабран је г-дин Живан Којић из Обудовца.
II - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-16/09
Шамац
29.01.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34. и 49.Пословника Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.5/05 и 2/07), Комисија за питање младих,као једно
од сталних радних тијела Скупштине општине Шамац,
на Конститутивној сједници одржаној дана 24.12.2008.
године,донијела је

I - За предсједника Савјета за културу изабран је гдин Милан Николић-Карас из Обудовца.

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и замјеника
предсједника Комисије за питање младих

II - За замјеника Предсједника Савјета за културу
изабран је г-дин Илија Павловић из Шамца.

I - За предсједника Комисије за питање младих
изабран је г-дин Симо Варадиновић из Доње Црквине.

III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.

II - За замјеника предсједника Комисије за питање
младих изабран је г-дин Саша Маслић из Горње
Црквине.

Број: 07-111-11/09
Шамац
29.01.2009. године

III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.

26
На основу члана 34.и 46.Пословника Скупштине
општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“,бр.5/05 и 2/07),Комисија за награде и
признања,као једно од сталних радних тијела
Скупштине општине Шамац,на Првој сједници
одржаној дана 29. 01.2009.године,донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Комисије за награде и
признања

Број: 07-111- 19/09
Шамац
05.02.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34. и 53. Пословника Скупштине
општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“,бр.5/05 и 2/07),Одбор за кодекс понашања,
као једно од сталних радних тијела Скупштине
општине Шамац,на Првој сједници одржаној дана 29.
01.2009. године,донио је

I - За предсједника Комисије за награде и признања
изабран је г-дин Предраг Маринковић из Шамца.

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и замјеника
предсједника Одбора за кодекс понашања

II - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.

I - За предсједника Одбора за кодекс понашања
изабрана је г-ђа Јока Вуковић из Шамца.

Број: 07-111-12/09
Шамац
29.01.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.

27
На основу члана 34. и 54.Пословника Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.5/05 и 2/07), Одбор за равноправност полова,као
једно од сталних радних тијела Скупштине општине
Шамац, на Првој сједници одржаној дана 29. 01.2009.
године,донио је

II - За замјеника предсједника Одбора за кодекс
понашања изабран је г-дин Симо Зарић из Шамца.
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-18/09
Шамац
29.01.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34.и 50.Пословника Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.5/05 и 2/07),Одбор за друштвени надзор и
представке,као једно од сталних радних тијела
Скупштине општине Шамац,на Првој сједници
одржаној дана 29. 01.2009.године,донио је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и замјеника
предсједника Одбора за друштвени надзор и
представке
I - За предсједника Одбора за друштвени надзор и
представке изабрана је г-ђа Ружа Станишић из Доње
Слатине.
II - За замјеника предсједника Одбора за друштвени
надзор и представке изабран је г-дин Живан Kојић из
Обудовца.
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111- 14/09
Шамац
29.01.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34. и 55.Пословника Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.5/05 и 2/07), Савјет за спорт,као једно од сталних
радних тијела Скупштине општине Шамац,на Првој
сједници одржаној дана 29. 01.2009.године,донио је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и замјеника
предсједника Савјета за спорт
I - За предсједника Савјета за спорт изабран је г-дин
Крста Бајкановић из Обудовца.
II - За замјеника предсједника Савјета за спорт
изабран је г-дин Драшко Симић из Крушкова Поља.
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-17/09
Шамац
29.01.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34.и 48.Пословника Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.5/05 и 2/07),Комисија за заштиту околине, културног
и природног наслеђа, као једно од сталних радних
тијела Скупштине општине Шамац, на Првој сједници
одржаној дана 29. 01.2009.године, дониjeла је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Комисије за заштиту
околине,културног и природног наслеђа
I - За предсједника Комисије за заштиту околине,
културног и природног наслеђа изабрана је г.ђа Бранка
Дамјановић из Шкарића.

II - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111- 13/09
Шамац
29.01.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
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На основу члана 34.и 51.Пословника Скупштине
општине Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,
бр.5/05 и 2/07),Одбор за регионалну и међународну
сарадњу,као једно од сталних радних тијела Скупштине
општине Шамац,на Првој сједници одржаној дана 29.
01.2009.године,донио је

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и замјеника
предсједника Одбора за регионалну
и међународну сарадњу
I - За предсједника Одбора за регионалну и
међународну сарадњу изабран је г-дин Ђуро Ивановић
из Гребница.
II - За замјеника предсједника Одбора за регионалну
и међународну сарадњу изабрана је г-ђа Јелена
Богдановић из Шкарића.
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења,а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 07-111-15/09
Шамац
29.01.2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.

Страна 18-Понедјељак,9. фебруар 2009.СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1

САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ОДЛУКА о локалном јавном информисању путем електронског медија-телевизије
ОДЛУКА о издавању Билтена општине Шамац
ОДЛУКА о збору грађана
ОДЛУКА о одређивању радног времена угоститељским објектима на подручју општине Шамац
ОДЛУКА о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску,занатску и
услужну дјелатност на подручју општине Шамац
ОДЛУКА о измјени постојећег стања плана парцелације на просторној цјелини бившег предузећа „Корпара“ у
обухвату Урбанистичког плана насељеног мјеста Шамац
ОДЛУКА о саставу чланова скупштине јавних предузећа од општинског(локалног)значаја
ОДЛУКА о избору и именовању Секретара Скупштине општине Шамац
ОДЛУКА о избору и именовању Начелника Одјељења за финансије
ОДЛУКА о избору и именовању Начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
ОДЛУКА о избору и именовању Начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ОДЛУКА о избору и именовању Начелника Одјељења за општу управу
РЈЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене
установе
ЗАКЉУЧАК о неусвајању Извјештаја о раду Комуналне полиције у 2008.години са Програмом рада за
2009.годину
ЗАКЉУЧАК о неусвајању Извјештаја о раду општинских инспектора у 2008. години са Програмом рада за
2009.годину(здравствено-санитарног
инспектора,пољопривредног
инспектора,урбанистичко-грађевинског
инспектора и саобраћајног инспектора)
ЗАКЉУЧАК о неусвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Шамац за период 1.1.-31.12.2008.године са
Програмом рада за 2009.годину
ЗАКЉУЧАК о неприхватању Информације о реализацији средстава за подстицај развоју примарне
пољопривредне производње у 2008. години

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
18. ПРАВИЛНИК о платама у Административној служби Општине Шамац
19. ПРАВИЛНИК о измјени Правилника о платама у Административној служби Општине Шамац
20. ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске административне службе Шамац
21. ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о платама у Административној служби Општине Шамац
22. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Стамбене комисије за борачко-инвалидску заштиту општине Шамац
23. РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка избора најповољнијег добављача за набавку
путничког аутомобила за потребе Општине Шамац

ОСТАЛО
24. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника Комисије за статутарна питања, Пословник и
прописе
25. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника Савјета за културу
26. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника Комисије за награде и признања
27. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника Одбора за равноправност полова
28. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника Комисије за питање младих
29. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника Одбора за кодекс понашања
30. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника Одбора за друштвени надзор и представке
31. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника Савјета за спорт
32. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника Комисије за заштиту околине,културног и природног наслеђа
33. РЈЕШЕЊЕ о избору предсједника и замјеника предсједника Одбора за регионалну и међународну сарадњу

Понедјељак,9.фебруара 2009.године -Службени гласник Општине Шамац -Број 1/09
Оснивач и издавач:Скупштина општине Шамац.Уређује и штампа Стручна Служба
Скупштине општине Шамац. Главни и одговорни уредник: Секретар Скупштине општине
Шамац Митар Митровић дипл.правник.Телефон:054/611-229,611-237; централа:054/611800;Факс:054/620-300."Службени гласник општине Шамац" излази по потреби.Жиро
рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.

