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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 30. алинеја друга и једанаеста Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), а у складу са чланом 15. тачка 6. и чл. 16. и 17. Одлуке о
условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 16/10), Скупштина општине Шамац, на тридесетдеветој
редовној сједници одржаној дана 03.07.2012.године, донијела је
О Д Л У К У
о додјели пословног простора на коришћење
Члан 1.
Спортском риболовном друштву Шамац додјељује се на коришћење, без накнаде, пословни простор
који се налази у ул. Николе Пашића у Шамцу, изграђен на земљишту означеном као к.ч. број 186
уписана у П.Л. број 245 К.О. Шамац, површине cca 40 м2, под следећим условима:
- сврха: обављање дјелатности друштва
- период трајања коришћења: четири (четири) године.
Спортско риболовно друштво Шамац, ће додијељеним пословним простором и припадајућом
инфраструктуром управљати као добар домаћин, вршити текуће одржавање додијељеног простора,
плаћати утрошак електричне енергије, воде, канализације и све комуналне и друге дажбине које
произилазе из закона и других подзаконских прописа и прописа општине Шамац.
Члан 2.
Спортско риболовно друштво Шамац се обавезује да по престанку уговорног односа преда простор у
стању у којем га је примило, те надокнади све евентуалне штете причињене неправилним коришћењем
истог.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Шамац да, са Спортским риболовним друштвом Шамац, закључи
уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима, као и услови и начин
коришћења пословног простора из члана 1. ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-141/2012
Дана, 03.07.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 20. став 3. Закона о споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких ратова
(''Службени гласник Републике Српске'', број 28/12) и члана 7. Одлуке о подизању и одржавању
споменика од посебног значаја за општину Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/09),
сагласно одредбама члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац, на тридесетдеветој редовној сједници одржаној дана
03.07.2012. године, донијела је
О Д Л У К У
о давању сагласности за подизање
спомен-обиљежја
Члан 1.
Скупштина општине Шамац сагласна је да се на објекту Дома културе у Доњој Црквини, родном
мјесту Ристе Јејића, у знак захвалности истом подигне спомен-обиљежје.
Члан 2.
Задужује се Комисија за подизање споменика од посебног значаја за општину Шамац, да заједно са
даваоцем иницијативе предузме све потребне активности у циљу подизања спомен-обиљежја из члана
1. ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:07-022-142/2012
Дана, 03.07.2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
тридесетдеветој редовној сједници, одржаној 03.07. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на тридесетдеветој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац, одржаној 03.07.2012. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-140/2012
Дана,03.07.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
тридесетдеветој редовној сједници, одржаној 03.07. 2012.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације o превозу ученика са подручја
општине Шамац у 2011. години
I
Прихвата се Информација о превозу ученика са подручја општине Шамац у 2011. 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: 07-022-143/2012
Дана,03.07.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
тридесетдеветој редовној сједници, одржаној 03.07. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације o демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о
броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2011. години
I
1. Прихвата се Информација о демографском стању на подрчју општине Шамац са подацима о броју
умрлих, рођених и вјенчаних у 2011. години, уз сугестију Кабинету Начелника општине да размотри
могућност повећања износа новчане помоћи за свако рођено дијете и признавања права на новчану
помоћ за свако треће рођено дијете, без обзира да ли је од истих родитеља, те у том смислу предложи
измјене и допуне Одлуке о подстицају наталитета на подручју општине Шамац.
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: 07-022-144/2012
Дана,03.07.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
тридесетдеветој редовној сједници, одржаној 03.07. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о превентивној здравственој заштити
становништва у 2011. години
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I
Прихвата се Информација о превентивној здравственој заштити становништва у 2011. 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: 07-022-145/2012
Дана,03.07.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
тридесетдеветој редовној сједници, одржаној 03.07. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2011. годину
I
Прихвата се Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2011. годину.
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: 07-022-146/2012
Дана,03.07.2012.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
тридесетдеветој редовној сједници, одржаној 03.07. 2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације o остваривању права породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида и цивилних жртава рата
I
Прихвата се Информација о остваривању права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и
цивилних жртава рата.
II
Информација из тачке I., у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-147/2012
Дана,03.07.2012.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске“,бр.101/04,
42/05 и 118/05), члана 48. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и
9/07) и члана 13.став 1.Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2012.годину(„Службени гласник
општине Шамац“,број:18/11) а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачке јединице 0300 Центар за социјални рад, на
следећи начин:
-са конта 411100 – Расходи за бруто плате , износ од 12.000,00 КМ
-на конто 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
4.500,00 КМ
-на конто 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 7.500,00 КМ
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2012.годину, прераспоредиће се у оквиру
потрошачке јединице 0300 Центар за социјални рад, како слиједи:
-на броју рачуна контног плана група 411100 – Расходи за бруто плате, износ
„117.000“замјењује се износом “105.000“.
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених , износ „35.000“ замјењује се износом „39.500“.
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Остали непоменути расходи , износ „3.500“
замјењује се износом „11.000“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-126/12
Датум: 06.06.2012.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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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 48. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и
9/07) и члана 13.став 1.Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2012.годину(„Службени гласник
општине Шамац“,број:18/11) а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности, на следећи начин:
-са конта 412200 – Расходи за комуналне услуге-дератизазија и ерадикација, износ од
10.000,00 КМ
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-са конта 415200 – Текући грантови организацијама и удружењима у области економске и
привредне сарадње (лер), износ од 10.000,00 КМ
-на конто 416300 – Текуће помоћи грађанима-превоз ученика, износ од 20.000,00 КМ
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2012.годину, прераспоредиће се у оквиру
потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, како слиједи:
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге-дератизација и
ерадикација износ „50.000“замјењује се износом “40.000“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови организацијама и
удружењима у области економске и привредне сарадње (лер) , износ „20.000“ замјењује се износом
„10.000“.
-на броју рачуна контног плана група 416300 – Текуће дознаке грађанима –превоз ученика ,
износ „60.000“ замјењује се износом „80.000“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-135/2012
Шамац, 25.06.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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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 48. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 4/05 и
9/07) и члана 13.став 1.Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2012.годину(„Службени гласник
општине Шамац“,број:18/11) а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачке јединице 0600 Професионална ватрогасна
јединица, на следећи начин:
-са конта 412300 – Расходи за режијски материјал , износ од 400,00 КМ
-са конта 511300 – Издаци за набавку опреме , износ од 2.370,00 КМ
-на конто 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ од 400,00 КМ
-на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање , износ од 2.370,00 КМ
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2012.годину, прераспоредиће се у оквиру
потрошачке јединице 0600 Професионална ватрогасна јединица, како слиједи:
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ
„3.800“замјењује се износом “4.200“.
-на броју рачуна контног плана група 412300 – Расходи за режијски материјал , износ
„2.300“ замјењује се износом „1.900“.
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање , износ „1.500“
замјењује се износом „3.870“.
-на броју рачуна контног плана група 511300 – Издаци за набавку опреме , износ „5.870“
замјењује се износом „3.500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-137/12
Шамац, 28.06.2012. године

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„ број 101/04, 42/05, 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине
Шамац ( „Службени гласник општине Шамац“ број 4/05 и 9/07), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈЗУ “Дом здравља“ Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈЗУ
“Дом здравља“ Шамац број 01-284/12, којег је на сједници одржаној дана 14.06.2012. године донио
Управни одбор ЈЗУ “Дом здравља“ Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „ Службеном гласнику општине
Шамац „ .
Број: 01-023-6/12
Шамац, 18.06.2012. године

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„ број 101/04, 42/05, 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине
Шамац ( „Службени гласник општине Шамац“ број 4/05 и 9/07), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и радних задатака ЈП “Слободна зона“ Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака ЈП “Слободна зона“ Шамац број 249-05/12, којег је на
сједници одржаној дана 24.05.2012. године донијела Управа ЈП “Слободна зона“ Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац „ .
Број: 01-023-3/12
Шамац, 18.06.2012. године

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 „ број: 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), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Одлуку о промјени назива
ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
I
Даје се сагласност на Одлуку о промјени назива Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац
број 204/12, коју је на сједници одржаној дана 13.06.2012. године донио Управни одбор ЈУ Дјечије
обданиште „Радост„ Шамац.
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II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику“ Општине
шамац.
Број: 01-023-7/12
Шамац, 21.06.2012. године

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», број: 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), те одредбама Одлуке о извршењу
буџета општине Шамац за 2011.годину («Службени гласник општине Шамац», број: 18/12), д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
I
– Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у износу од 15.000,00 КМ (словима:
петнаестхиљадаконвертибилних марака) Професионалној Ватрогасној јединици Шамац, по основу
утрошка горива приликом интервенција гашења пожара.
II - За одобрена средства из члана I овог Закључка извршиће се реалокација са потрошачке јединице
0122, позиција-буџетска резерва на потрошачку јединицу 0600 - Професионална ватрогасна јединица,
позиција 4126-расходи по основу утрошка горива.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-138/12
Шамац, 28.06.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 48. и 61. Статута општине Шамац, број: 4/05 и 7/09), члана 10. Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији Административне службе општине Шамац и сагласности
Републичке управе за инспекцијске послове број: 24.012/111-10-4/12 од 14. 03. 2012. године, Начелник
Општине Шамац, доноси
П Р А В И Л Н И К
О измјенма Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Административне
службе општине Шамац
Члан 1.
У члану 10. Одјељење за привреду Административне службе општине Шамац, тачка 1.5 „ Санитарни
инспектор“ мијења се и гласи „ Инспектор за храну и санитарну заштиту“.
Члан 2.
Овај Правилник о измјенама Правилника о унутрашњој организацији Административне службе
општине Шамац ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „ Службеном гласнику Општине
Шамац“
Број: 01- 022-132/2012
Шамац, 15.06.2012. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број:
101/04, 42/05 и 118/05 ), а у складу са чланом 48. и 61. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац„број 4/05 и 9/07) и чланом 5. став 2. Појединачног колективног уговора за запослене у
Административној служби општине Шамац („Службени гласник општине Шамац„број 19/10 и 12/11),
начелник Општине Шамац д о н о с и
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ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА
ЗАПОСЛЕНИХ У АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Члан 1.
У Правилнику о платама и накнадама запослених у Административној служби општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац„број 12/11 и 14/11) послије члана 17. додаје се нови наслов и члан
17а. који гласе:
“4. Умањење основне плате
Члан 17а.
Запосленом који неблаговремено обавља послове и радне задатке по усменом или писменом налогу
непосредно претпостављеног руководиоца или начелника општине, основна плата се може умањити
рјешењем начелника општине које мора бити образложено и садржавати разлоге за умањење основне
плате.
Основну плату запосленом начелник општине рјешењем може умањити до 20 % од износа основне
плате“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику“ општине
Шамац.
Број: 01- 022-136/2012
Шамац, 26.06.2012. године
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

На основу члана 10. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС '' бр: 75/04) и члана 27.
Статута Јавног Предузећа за управљање зоном '' Слободна зона '' Шамац - Пречишћени текст
(“Службени гласник Општине Шамац '' број: 8/09 ) Управа Предузећа дана 24.05.2012. године доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ
ЗАДАТАКА
члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Предузећа,
број: 54 – 04 / 07 од 18.04.2007. године у члану 11. уводи се ново радно мјесто под редним бројем:
6. Чистачица – извршилац 1,
Опис послова:
- свакодневно чисти радне просторије и одржава инвентар Управне канцеларије Слободне зоне и
Царинске испоставе,
- свакодневно брише прашину са инвентара, прозора, зидова, врата и др.,
- по потрeби више пута дневно одржава чистоћу мокрих чворова, хола, степеништа и ходника,
- по потреби пере прозоре и засторе, чисти итисоне,
- пријављује портиру уочене кварове, недостатке и насталу штету,
- ради и остале послове по указаној потреби у складу са својом стручном спремом, а по налогу
директора.
Услови: НК, завршена осмогодишња школа,
У истом члану досадашња тачка 4. постаје тачка 5., а тачка 5. постаје тачка 4.
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члан 2.
Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова
и радних задатака предузећа биће објављен у Службеном Гласнику Општине Шамац, и ступа на снагу 8
дана од дана објављивања.
Број: 249-05/12
Датум: 24.05.2012 године

директор
Живан Којић,инж.пољ.
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На основу члана 5. Закона о јавним Предузећима ( ''Службени гласник РС'' број: 75 /04, 78 /11) и члана
19. Статута Јавног Предузећа за управљање зоном '' Слободна зона '' Шамац – Пречишћени текст ( ''
Службени гласник Општине Шамац '' број: 8/09 ), Скупштина ЈП '' Слободна зона '' Шамац на својој
осмој редовној сједници, одржаној дана 12.06.2012. године доноси следећу
ОДЛУКУ
о одрицању права коришћења на неизграђеном земљишту
I
ЈП '' Слободна зона '' Шамац одриче се права коришћења на неизграђеном земљишту означено као: к.ч.
број: 1162 / 4 у површини од 8405 м2, уписано у П.Л. број: 1661 К.О. Шамац, а што је по старом
катастарском операту к.ч. број 89/5 у истој површини уписано у З.К. уложак број: 403 К.О. Шамац.
II
Разлог одрицања се налази у чињеници да ЈП '' Слободна зона '' Шамац нема намјеру у будућем
периоду користити наведено земљиште.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у Службеном Гласнику Општине Шамац.
Број: 287-06/12-2
Датум: 12.06.2012 године

Предсједавајући Скупштине Предузећа
Крста Бајкановић, дипл.ецц, с.р.
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
101. ОДЛУКА о додјели пословног простора на коришћење
102. ОДЛУКУ о давању сагласности за подизање спомен-обиљежја
103. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије
сједнице Скупштине општине Шамац
104. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације o превозу ученика са подручја општине Шамац у
2011. години
105. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације o демографском стању на подручју општине
Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2011. години
106. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о превентивној здравственој заштити
становништва у 2011. години
107. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2011. годину
108. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације o остваривању права породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата

АКТИ НАЧЕЛНИКА
109. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
110. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
111. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
112. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈЗУ “Дом здравља“ Шамац
113. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈП “Слободна зона“
Шамац
114. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности на Одлуку о промјени назива ЈУ Дјечије обданиште
„Радост“ Шамац
115. Закључак
116. ПРАВИЛНИК О измјенма Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији
Административне службе општине Шамац
117. ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о платама и накнадама запослених у
Административној служби општине Шамац

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
118. ПРАВИЛНИК о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака
119. ОДЛУКА о одрицању права коришћења на неизграђеном земљишту
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