РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
Број «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ» У 2010.ГОДИНИ
Опис акта
службеног гласника

АКТИ СКУПШТИНЕ
ПРОГРАМИ
23 Програм рада Скупштине општине Шамац за 2011.годину

ОДЛУКЕ
2 ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о усклађивању организације и пословања Јавне
здравствене установе Дом здравља Шамац
2 ОДЛУКА о комуналним таксама
2 ОДЛУКА о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне установе
Народна библиотека „Шамац“ Шамац
2 ОДЛУКА о допуни Одлуке о општинским административним таксама
2 ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине
Шамац
2 ОДЛУКА о наградама и признањима општине Шамац
2 ОДЛУКА о установљавању звања почасни грађанин општине Шамац
2 ОДЛУКА о избору замјеника начелника општине Шамац
2 ОДЛУКА о одобравању средстава из Буџета општине Шамац
4 Одлука о комуналној накнади
4 Одлука о усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац
4 Одлука о измјенама Одлуке о грађевинском земљишту
4 Одлука о измјени Одлуке о висини цијене неизграђеног градског грађевинског
земљишта и изграђеног простора за 2010. годину
4 Одлука о манифестацијама из области културе од значаја за општину Шамац
4 Одлука о Годишњем плану расподјеле средстава за спорт из Буџета општине Шамац
за 2010.годину
4 Одлука о измјени Одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских
функција
4 Одлука о промјени облика организовања ОЈДП “ШАМАЦ-СТАН“
6 ОДЛУКА о додјели на управљање и коришћење пијаце у Шамцу Јавном предузећу
„Шамац-стан“ Шамац
6 ОДЛУКАо додјели награде и признања општине Шамац за 2009.годину
6 ОДЛУКА о измјени Одлуке о оснивању Јавне установе „Центар за културу“ Шамац
9 Одлука о мјерилима и критеријумима за разврставање локалних путева и улица на
подручју општине Шамац
9 Одлука о измјени Одлуке о промјени облика организовања ОЈДП “ШАМАЦ-СТАН“
9 Одлука о приступању изради Просторног плана општине Шамац
9 Одлука о измјени постојећег стања Урбанистичког плана у дијелу плана парцелације
на просторној цјелини Ј.П. „Слободна Зона“ Шамац
9 Одлука о измјени постојећег стања Урбанистичког плана у дијелу плана парцелације
на просторној цјелини Ј.П. „Слободна Зона“ Шамац
9 Одлука о промјени статуса одређеног земљишта
9 Одлука о приједлогу уписних подручја основних школа на подручју општине Шамац
9 Одлука о висини накнаде за рад чланова Општинске изборне комисије Шамац у
2010.години
10 Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Шамац за период 1.1.31.12.2009.године
10 Одлука о усвајању Годишњег обрачуна буџета општине Шамац за период 01.01.– 31.
12. 2009.годину
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10 Одлука о допуни Одлуке о комуналним дјелатностима
10 Одлука о разврставању,управљању и заштити локалних путева и улица у насељу
на подручју општине Шамац
10 Одлука о приступању и учешћу у Мрежи комисија за буџет и финансије
10 Одлука о давању сагласности на приједлог Уговора о закупу пословних просторија
11 Одлука о заштити и држању животиња на територији општине Шамац
15 Одлука о Ребалансу Буџета општине Шамац за 2010.годину
15 Одлука о измјени Одлуке о утврђивању плате функционера
15 Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним дјелатностима
15 Одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Шамац
15 Одлука о изради Основа заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за територију општине Шамац
15 Одлука о престанку важења Одлуке о висини накнаде за рад чланова Општинске
изборне комисије Шамац у 2010.години
15 Одлука о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта
16 Одлука о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином
општине Шамац
16 Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним дјелатностима
16 Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта
16 Одлука о престанку важења Одлуке о грбу општине Шамац
18 Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Шамац за период 01.01.30.06.2010.године
18 Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима
18 Одлука о оснивању Одбора за здравље
18 Одлука о измјени Одлуке о саставу чланова скупштине јавних предузећа од
општинског (локалног)значаја
18 Одлука о приступању изради Регулационог плана ужег центра насељеног мјеста
Обудовац 1
18 Одлука o стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта
18 Одлука о додјели простора на коришћење
18 Одлука о додјели пословних просторија на коришћење
20 Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Шамац
20 Одлука о измјенама и допуни Одлуке о разврставању,управљању и заштити
локалних путева и улица у насељу на подручју општине Шамац
20 Одлука о измјени одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених општинских
функција
20 Одлука о измјени Одлуке о општинским административним таксама
20 Одлука о одбијању давања сагласности на нови Цјеновник услуга за коришћење
воде и канализације
23 Одлука о измјени и допуни Одлуке о утврђивању накнада за вршење одређених
општинских функција
23 Одлука о измјени Одлуке о додјели пословних просторија на коришћење
24 Одлука о усвајању Буџета општине Шамац за 2011.годину
24 Одлука о извршењу Буџета општине Шамац за 2011.годину
24 Одлука о стицању својине
24 Одлука о легализацији бесправно почетих или изграђених објеката или дијелова
објеката на подручју општине Шамац
24 Одлука о висини цијене неизграђеног градског грађевинског земљишта и изграђеног
простора за 2011. годину
24 Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m² корисне стамбене
површине за 2010. годину на подручју општине Шамац
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РЈЕШЕЊА
2 РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка за избор службеника
Административне службе-Самостални стручни сарадник за нормативно-правне послове
6 РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за оцјену рада секретара Скупштине општине
Шамац у 2009. години
9 Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Центар за социјални
рад Шамац
9 Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Дјечије обданиште
«РАДОСТ» Шамац
9 Рјешење о именовању директора Јавне установе Дјечије обданиште «Радост» Шамац
9 Рјешење о именовању директора Јавне здравствене установе АПОТЕКА Шамац
9 Рјешење о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Шамац
9 Рјешење о именовању директора Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
10. Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац
15 Рјешење о измјени Рјешења о именовању Комисије за одабир корисника пројеката
повратка и реконструкције стамбених јединица
15 Рјешење о измјени Рјешења о овлашћењу одборника Скупштине општине Шамац за
закључивање бракова
16 Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка за избор приправника у
Административну службу
18 Рјешење о измјени Рјешења о именовању Главног и одговорног уредника и
Уређивачког савјета интернет презентације општине Шамац
20 Рјешење о именовању чланова Одбора за здравље

ЗАКЉУЧЦИ
2 ЗАКЉУЧАК о усвајању Годишњег плана одржавања,заштите,реконструкције и
изградње локалних путева и улица у насељеним мјестима на подручју општине Шамац
за 2010.годину
2 ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду општинских инспектора у 2009. години са
Програмом рада за 2010. годину
2 ЗАКЉУЧАК о усвајању Извјештаја о раду Комуналне полиције у 2009.години са
Програмом рада за 2010. годину
2 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о расподјели средстава за развој
пољопривреде и села у 2009. години
2 ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о раду и функционисању система цивилне
заштите на подручју општине Шамац
4 Закључак о усвајању Плана рада Начелника општине и Општинске административне
службе Шамац за 2010. годину
4 Закључак о усвајању Програма изградње и уређења простора и програм капиталних
инвестиција-набавка грађевинских објеката у 2010. години
4 Закључак о усвајању Програма обављања и финансирања заједничке комуналне
потрошње на подручју општине Шамац за 2010. годину
4 Закључак о прихватању Информације о наплати ренти,накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у 2009. години
4 Закључак о прихватању Информације о стипендирању студената и ученика на
подручју општине Шамац у школској 2009/10 години
4 Закључак о прихватању Информације о стању остваривања и заштите права
логораша са подручја општине Шамац
4 Закључак у вези уклањања(сјече) платана
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6 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Општинске борачке организације Шамац у
2009. години са Програмом рада за 2010. годину
6 Закључак о усвајању Извјештаја о раду у 2009.години са Програмом рада за
2010.годину ЈУ Центар за социјални рад Шамац
6 Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Народна библиотека Шамац у 2009. години
са Програмом рада за 2010. годину
6 Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац у 2009.
години са Програмом рада за 2010. годину
6 Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Апотека Шамац у 2009. години са
Програмом рада за 2010. годину
6 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Туристичке организације Шамац у 2009.години
са Програмом рада за 2010. годину
6 Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП «Слободна зона» Шамац у 2009.години са
Програмом рада за 2010. годину
6 Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о изради социјалне карте
општине Шамац
6 Закључак о прихватању Информације о реализацији донација путем општине Шамац
у 2009.години
6 Закључак о исправци грешака у Рјешењу број 01-476-20/99 од 22.12.1999.године
9 Закључак о прихватању Споразума о партнерству између Скупштине општине,
Начелника општине и невладиних/непрофитних организација општине Шамац
9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2009.години са
Планом рада и пословања у 2010.години
9 Закључак о усвајању Извјештаја о остваривању права грађана, предузећа, установа и
других облика организовања у управном поступку у току 2009. године
9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Професионалне ватрогасне јединице Шамац
у 2009.години са Програмом рада за 2010. годину
9 Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈП „Шамац-стан“ Шамац у 2009.години са
Програмом рада за 2010. годину
Закључак о прихватању Информације о стању организовања и обављања
9
дјелатности КП «Водовод и канализација» а.д. Шамац
11 Закључак о усвајању Извјештаја о контроли јавне потрошње у општини Шамац за
2009. годину
11
Закључак о прихватању Информације о провођењу Закона о занатскопредузетничкој дјелатности са табеларним прегледом регистрованих радњи и других
облика предузетничке дјелатности
11 Закључак о прихватању Информације о демографском стању на подручју општине
Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2008. и 2009.години
11 Закључак о прихватању Информације о превозу ученика са подручја општине
Шамац у 2009.години
11 Закључак о прихватању Информације о реализацији средстава буџета општине
Шамац у области спорта за 2009. годину и функционисању спортских организација
11 Закључак о прихватању Информације о стању јавне расвјете на подручју општине
Шамац
15 Закључак о усвајању Извјештаја о раду начелника општине и Административне
службе општине Шамац у 2009. години
15 Закључак о прихватању Информације о остваривању права породица погинулих
бираца,РВИ и цивилних жртава рата
15 Закључак о прихватању Информације о материјалном положају пензионера на
подручју општине Шамац
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15 Закључак о прихватању Информације о стању јавних путева са планом санације и
одржавања у 2010.години
15 Закључак о неприхватању Информације о стању екологије и обављању комуналне
дјелатности прикупљања и депоновања комуналног и осталог отпада на подручју
општине Шамац
16 Закључак у вези иницијативе Клуба Бошњака у Вијећу народа Републике Српске за
покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости одређених одредаба
статута и одлука општина и градова бр.03.2-5-12/10-3 од 31.5. 2010. године са допуном
бр.03.2-5-12/10-4 од 8. 6. 2010.године
16 Закључак о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекција за период 1.1.30.6.2010.године(урбанистичко-грађевинска,
саобраћајна,
пољопривредна,
здравствено-санитарна, тржишна)
16 Закључак о усвајању Извјештаја о раду комуналне полиције за период 1.1.-30. 6.
2010.године
16 Закључак о прихватању Информације о јавној употреби језика и писма на подручју
општине Шамац
18 Закључак у вези Приједлога Одлуке о легализацији бесправно почетих или
изграђених објеката или дијелова објеката на подручју општине Шамац
18 Закључак у вези захтјева Удружења грађана Друштво «Удруга Хасићани» из Доњег
Хасића за додјелу на коришћење без накнаде пословног простора
18 Закључак у вези захтјева Удружења грађана Друштво «Удружење пољопривредника
и корпара» из Тишине за додјелу на коришћење без накнаде пословног простора
18 Закључак о прихватању Информације о стању запошљавања на подручју општине
Шамац и незапосленим лицима на евиденцији за запошљавање
18 Закључак о прихватању Информације о стању запошљавања на подручју општине
Шамац и незапосленим лицима на евиденцији за запошљавање
18 Закључак о прихватању Информације о стању безбједности саобраћаја на подручју
општине Шамац за период 1.1.-30.6.2010.године са упоредним показатељима за исти
период 2009. године
18 Закључак о прихватању Информације о стању јавног реда и криминалитета на
подручју општине Шамац у периоду 1.1.-30.9.2010.године
18 Закључак о прихватању Информације о стању у области ловства на подручју
Општине Шамац
18 Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о одређивању радног
времена угоститељским објектима на подручју општине Шамац у периоду 1.1.до 30.9.
2010.године
18 Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о одређивању радног
времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску,занатску и
услужну дјелатност на подручју општине Шамац у периоду 1.1.до 30.9. 2010.године
18 Закључак о прихватању Информације о наплати ренти, накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта,комуналне накнаде и комуналних такси за период
01.01.до 30. 6. 2010.године
18 Закључак о прихватању Информације о стању рушевних објеката на подручју
Шамца са приједлогом мјера за њихово уклањање
18 Закључак о прихватању Информације о раду и функционисању мјесних заједница на
подручју општине Шамац
18 Закључак о прихватању Информације о реализацији Одлуке о анкети као средству
за утврђивање приоритета у мјесним заједницама и критеријумима за одређивање
приоритета

РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
Број «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ» У 2010.ГОДИНИ
Опис акта
службеног гласника
18 Закључак о прихватању Информације о извршеном упису ученика у прве разреде
основних школа и Први разред Средње школе „Никола Тесла“ Шамац за школску
2010/2011 годину
20 Закључак о усвајању Плана одржавања путева,улица,тротоара и тргова на подручју
општине Шамац у зимском периоду 2010/2011 године
20 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Скупштине општине за
првих шест мјесеци 2010. године
20 Закључак о прихватању Информације о стању малољетничке делинквенције на
подручју општине Шамац
20 Закључак о прихватању Информације о провођењу Одлуке о подизању и
одржавању споменика од посебног значаја за општину Шамац
20 Закључак о прихватању Информације о регистрацији заједница етажних власника и
о инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова
20 Закључак о прихватању Информације о провођењу Општих избора 2010. године
20 Закључак о прихватању Информације о раду и стању предшколског, основног и
средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2009/2010. године
23 Закључак о усвајању Извјештаја о провођењу Стратегије односа са јавношћу
општине Шамац за период август-децембар 2010.године
23 Закључак о усвајању Нацрта Стратегије локалног економског развоја општине
Шамац 2011-2020. година
23 Закључак о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2010.годину
23 Закључак о покретању поступка раскидања Уговора о заједничком улагању Општине
Шамац и „NBS GROUP“ д.о.о.Модрича закљученог 30.12.1999.године бр.01/12-1224/2000,због неиспуњења уговора
23 Закључак о прихватању Информације о стању у области културе као и културним
манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац у 2010. години

ОСТАЛИ АКТИ СКУПШТИНЕ
20 Пословник о измјени Пословника Скупштине општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
ОДЛУКЕ
1 ОДЛУКА о проглашењу ванредне одбране од поплава
1 ОДЛУКА о укидању ванредне одбране од поплава
2 ОДЛУКА о уступању основних средстава без накнаде
4. Одлука о умањењу плата запослених у Административној служби општине Шамац
(функционера,службеника,техничког и помоћног особља)
6 ОДЛУКА о утврђивању листа радних мјеста и дужности која ће бити предмет за
издавање дозволе за приступ тајним подацима степен ПОВЈЕРЉИВО
7 ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о оснивању Административне службе
12 Одлука о коришћењу фиксних телефона
15 Одлука о проглашењу ванредне одбране од поплава
15 Одлука о најнижој цијени рада за обрачун основних мјесечних плата запослених у
Административној служби општине Шамац и радника запослених у предузећима и
установама који се финансирају средствима Буџета општине Шамац,почев од
01.06.2010. године
17 Одлука о исплати накнада за службена путовања
22 Одлука о додјели стипендија за школску 2010/2011. годину

РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
Број «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ» У 2010.ГОДИНИ
Опис акта
службеног гласника

ПРАВИЛНИЦИ
1 ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске административне службе Шамац
1 ПРАВИЛНИК о условима и начину коришћења службених возила
2 ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске Административне службе
3 ПРАВИЛНИК о усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија на
подручју општине Шамац
7 ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о орагнизацији и систематизацији радних мјеста
Општинске административне службе Шамац
7 ПРАВИЛНИК о измјени и допуни Правилника о платама у Административној служби
Општине Шамац
8 ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске Административне службе Шамац
8 ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске Административне службе Шамац
12 ПРАВИЛНИК о условима коришћења и расподјеле средстава за развој
пољопривреде и села
19 ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске административне службе Шамац
19 ПРАВИЛНИК о рачуноводству и рачуноводственим политикама
19 ПРАВИЛНИК о интерним контролама и интерним контролним поступцима
20 ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске Административне службе Шамац
21 ПРАВИЛНИК o заштити од пожара у Административној служби општине Шамац
24 ПРАВИЛНИК о мјерама заштите и приступу подацима Агенције за идентификациона
документа,евиденцију и размјену података БиХ и заштити информационог система
Административне службе општине Шамац

РЈЕШЕЊА
3 Рјешење о именовању Комисије по Одлуци о висини накнада за посебне услуге у
Општинској административној служби Општине Шамац
4 Рјешење о именовању Комисије за попис државних станова на којима не постоји
станарско право
6 РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка избора набавке
канцеларијског материјала, оригиналних и рециклираних тонера,набавку нафте и
нафтних деривата,вршење услуге поправка фотокопирних апарата за потребе
Општинске административне службе и Скупштине општине Шамац за 2010. годину
6 РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење поступка избора вршиоца услуга
информативне дјелатности за потребе Општинске административне службе и
Скупштине општине Шамац за 2010. годину
8 Рјешење о именовању Комисије
15 Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка избора најповољнијег
понуђача за вршење услуге ресертификације система управљања квалитетом
Административне службе Општине Шамац према захтјевима стандарда ISO 9001:2008
20 Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за вршење интерне контроле
22 Рјешење о именовању Комисије за утврђивање приједлога за додјелу студентских
стипендија у школској 2010/2011 години

РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
Број «СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ» У 2010.ГОДИНИ
Опис акта
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22 Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка избора најповољније понуде
за вршење услуга,набавку робе и извођење радова за потребе Административне службе
општине Шамац за 2011.годину
24 Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка примопредаје објеката

ЗАКЉУЧЦИ
1 ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији
радних мјеста у Стручној служби Скупштине општине Шамац
4 Закључак о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за управљање зоном
„Слободна зона „ Шамац(Пречишћени текст)
4 Закључак о давању сагласности на Одлуку о кориштењу неискориштеног годишњег
одмора у ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
8 Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута ЈУ „Центар за културу“
Шамац
13 Закључак о давању сагласности на Статут Јавне установе Дјечије обданиште
“Радост“ Шамац
14 Закључак о давању сагласности на Статут Јавне здравствене установе Дом здравља
Шамац
15 Закључак о ослобађању од плаћања општинске административне таксе за поднеске
пољопривредних произвођача за остваривање права на подстицај у пољопривреди и за
накнаду штете од елементарних непогода у 2010. години
15 Закључак о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака ЈУ “Центар за социјални рад“ Шамац
17 Закључак о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста Дјечијег обданишта „Радост“ Шамац
19 Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту буџета општине Шамац за
2011.годину
20 Закључак о измјени Закључка о организовању јавне расправе о Нацрту буџета
општине Шамац за 2011.годину
20 Закључак о стављању ван снаге Закључка о давању сагласности на Статут ЈЗУ Дом
здравља Шамац бр. 01-325/10 од 17.06.2010. године

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1 ПРАВИЛНИК о организацији и систематизацији радних мјеста у Стручној служби
Скупштине општине Шамац
3 ИСПРАВКА Одлуке о Одлуке о измјени и допуни Одлуке о усклађивању организације
и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
17 Исправка Одлуке о усклађивању организовања и рада Јавне установе Дјечије
обданиште „Радост“ Шамац
17 Исправка Одлуке о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
17 Исправка Статута Јавне установе Дјечије обданиште «Радост» Шамац

АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
5 ОДЛУКА о усклађивању организације и пословања Јавне здравствене установе Дом
здравља Шамац-Пречишћени текст
5 ОДЛУКА о организовању и усклађивању пословања Јавне установе Народна
библиотека „Шамац“ Шамац-Пречишћени текст

РЕГИСТАР ПРОПИСА ОБЈАВЉЕНИХ У
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Опис акта
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АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ УСТАНОВА
5 СТАТУТ Јавне установе Народна библиотека Шамац
8. Одлука о измјени Статута ЈУ „Центар за културу“ Шамац
13 Статут Јавне установе Дјечије обданиште “Радост“ Шамац
14 Статут Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац
17 Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Дјечијег обданишта „Радост“ Шамац
17 Пословник о раду Управног одбора Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“
Шамац
19 Рјешење о именовању чланова Дисциплинске комисије(ЈУ Дјечије обданиште
»Радост« Шамац)

АКТИ ОРГАНА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
5 ОДЛУКА о усклађивању и проширењу дјелатности у складу са законом(ЈП «ШАМАЦСТАН» Шамац)
5 ОДЛУКА о продужењу мандата члановима вд Надзорног одбора ЈП «ШАМАЦ-СТАН»
Шамац)
5 ОДЛУКА о продужењу мандата вд директора ЈП „Шамац-стан“ Шамац
5 СТАТУТ Јавног предузећа «Шамац-стан» Шамац,са п.о.
5 ЕТИЧКИ КОДЕКС Јавног предузећа ''Шамац-Стан'' Шамац, са п.о.
22 Одлука о расписивању конкурса за избор директора ЈП «ШАМАЦ-СТАН» Шамац
22. Одлука о измјенама и допунама Правилника о систематизацији радних мјеста ЈП
«ШАМАЦ-СТАН» Шамац
22 Конкурс за за избор директора ЈП «ШАМАЦ-СТАН» Шамац

УПИС У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА-ПРОМЈЕНА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ
ЗА ЗАСТУПАЊЕ
17 Упис промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице за управљање зградом „МОЈ
ДОМ“ Шамац Вука Караџића С 26

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
19 Појединачни Колективни уговор за запослене у Административној служби општине
Шамац

