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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
228.
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број
97/16), члана 45. ст. (4) и (5) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 3/14) и члана 5. ст. (4) и (5) Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15) Скупштина општине Шамац, на I сједници одржаној
дана 28.11.2016. донијела јe
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору Радног предсједништва I сједнице Скупштине општине Шамац
I
За чланове Радног предсједништва I сједнице Скупштине општине Шамац у сазиву
2016-2020. год. изабрани су:
1. Маријан Туњић, за предсједавајућег
2. Ведран Ђурђевић, за члана
3. Љубиша Станишић, за члана
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-111-101/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК ПРЕТХОДНОГ
САЗИВА СКУПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

229.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став 2. тачка п) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14) Скупштина општине Шамац на I сједници
одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј ЕШ Е Њ Е
о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата
I
Разрјешавају се дужности предсједник и чланови Комисије за верификацију мандата Скупштине
општине Шамац, због истека мандата на који су бирани, и то:
1.
2.
3.

Горан Глигоревић, предсједник
Џевад Мешић, члан
Бојана Марковић, члан
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II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:07-111-102/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

230.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став 2. тачка п) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и чл. 6. став (1) тачка а) и члана 50. Пословника о раду
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15) Скупштина
општине Шамац, на I сједници одржаној дана 28.11.2016. године, донијела јe
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору предсједника и чланова Верификационе комисије
I
У Верификациону комисију Скупштине општине Шамац изабрани су:
1. Брано Гајић, предсједник, испред СДС
2. Саша Маслић, члан, испред СНСД
3. Мишо Дервенић, члан, испред НДП
II
Комисија из тачке I овог рјешења ће прегледати Одлуку Централне изборне комисије
БиХ о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2016.
године број 05-1-07-1-1571-1/16 од 01.11.2016. године и извршити увид у издата увјерења о
додјели мандата одборницима у Скупштини општине Шамац и о истом поднијети Извјештај
Скупштини општине са приједлогом за верификацију мандата.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:07-111-103/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

231.
На основу члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број3/14) и
члана члана 6. Став (1) тачка е) Пословника о раду Скупштине општине (''Службени гласник
општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), а након разматрања Извјештаја Верификационе комисије,
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата одборницима у Скупштини општине Шамац у мандатном сазиву
2012-2016. године
I
Констатује се престанак мандата одборницима у Скупштини општине Шамац у мандатном
сазиву 2012-2016. године, због истека времена на које су бирани и то:
СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1. Симић Благоје
2. Симић Драшко
3. Варадиновић Симо
4. Гајић Брано
5. Цвијетић Десанка
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6. Шкрбић Николина
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД Милорад Додик
1. Маринковић Предраг
2. Босић Симо
3. Глигоревић Горан
4. Кремоњић Синиша
5. Маслић Саша
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1. Митровић Недељко
2. Недић Јово
3. Станишић Ружа
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Драган Чавић
1.Петровић Петар
2. Дервенић Мишо
3. Кертић Ђорђе
НЕЗАВИСНА СТРАНКА др. Михајло Товирац
1. Босић Радо
ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1. Симић Симо
ХСС-НХИ
1. Ивановић Ђуро
2. Туњић Маријан
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА РС
1. Курешевић Рајко
2. Настић Срђан
СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ
1. Џевад Мешић
САМОСТАЛНИ ОДБОРНИК
1. Марковић Бојана
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:07-111-104/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

232.
На основу чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/14) и члана 8. став (1) и члана 49. Пословника о раду Скупштине општине (''Службени гласник
општине Шамац'', број 3/15 и 9/15) Скупштина општине Шамац, на I сједници одржаној дана
28.11.2016. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
I
Усваја се Извјештај за верификацију мандата одборницима у Скупштини општине
Шамац, мандатног сазива 2016-2020. године, поднесен од стране Верификационе комисије.
II
Верификациони материјал је у прилогу овог Закључка.
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III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-022-280/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

233.
На основу члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број3/14) и
члана члана 7. став (1) Пословника о раду Скупштине општине (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/15 и 9/15), а након разматрања Извјештаја Верификационе комисије, Скупштина
општине Шамац на И сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборницима Скупштине општине Шамац
I
Верификују се мандати одборницима Скупштине општине Шамац, у мандатном сазиву
2016-2020. године и то:
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД – Милорад Додик
1. Предраг Маринковић
2. Ведран Ђурђевић
3. Драган Илинчић
4. Мара Лазић
5. Саша Маслић
6. Милан Симић
СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1. Благоје Симић
2. Мирко Лукић
3. Николина Шкрбић
4. Брано Гајић
5. Симо Варадиновић
НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ
1. Велимир Андрић
2. Анка Тутњевић
3. Предраг Недић
4. Мишо Дервенић
5. Љубиша Станишић
ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1. Крста Бајкановић
2. Недељко Митровић
3. Ружа Станишић
4. Јово Недић
ХРВАТСКА КОАЛИЦИЈА-ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990
1. Ђуро Ивановић
2. Маријан Јовић
3. Маријан Туњић
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1. Јадранка Ђукић
НЕЗАВИСНА СТРАНКА др.Михајло Товирац
1. Михајло Товирац
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II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-111-105/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

234.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16)) и члана 35. став 1. алинеја п) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) Скупштина општине Шамац, на И сједници
одржаној дана 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу предсједника, замјеника предсједника и
чланова Комисије за избор и именовање
I
Разрјешавају се дужности предсједник, замјеник предсједника и чланови Комисије за
избор и именовање Скупштине општине Шамац, због истека мандата на који су бирани, и то:
1. Симо Босић, предсједник
2. Срђан Настић, замјеник предсједника
3. Јово Недић, члан
4. Маријан Туњић, члан
5. Радо Босић, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-111-106/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

235.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став 1. тачка п) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 6. став (1) тачка в) Пословника о раду Скупштине
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број број 3/15 и 9/15) Скупштина
општине Шамац, на И сједници одржаној дана 28.11.2016. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника и чланова Комисије за избор и именовања
I
У Комисију за избор и именовања Скупштине општине Шамац изабрани су:
1. Милан Симић, предсједник
2. Јово Недић, члан
3. Маријан Јовић, члан
4. Николина Шкрбић, члан
5. Љубиша Станишић, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-111-107/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић
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236.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13) и
члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14),
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку функције предсједника Скупштине општине Шамац
1. Маринковић Предрагу престаје функција предсједника Скупштине општине Шамац
28.11.2016. године, због истека мандата на који је биран.
2. Права по основу радног односа и престанка функције именованом из претходне тачке
утврдиће надлежни орган у складу са Законом о статусу функционера јединица локалне
самоупаве.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
У смислу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
предсједник скупштине општине има статус функционера локалне самоуправе. Чланом 27. истог
закона прописано је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између
осталог, и истеком мандата на који је биран.
Такође, у складу са чланом 37. Закона о локалној самоуправи и чланом 34. Статута
општине Шамац, предсједник Скупштине општине је функционер и бира се на временски
период трајања мандата Скупштине општине
Мандат Скупштине општине претходног сазива престаје даном одржавања прве сједнице,
што значи да истог дана престаје и функција предсједнику Скупштине општине Шамац
претходног сазива.
У складу са Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе, функционер
након престанка функције остварује права на начин прописан чланом 28. овог закона.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање на сједници одржаној
28.11.2016. године, у паузи засједања прве сједнице Скупштине општине Шамац, утврдила је
приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на првој сједници одржаној 28.11.2016. године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30
дана од дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-108/16
Датум: 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

237.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 97/16), члана 4. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13) , чл. 35. и 40. Статута
општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број: 3/14) и члана 6. став (1) тачка г)
Пословника о раду Скупштине општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број:
3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o избору предсједника Скупштине општине Шамац
1. За предсједника Скупштине општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине
општине, изабран је
Ђуро Ивановић
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је у складу са Законом функционер општине, а
своју дужност обавља са статусом запосленог лица на основу рјешења о радном односу
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на мандатни период, које ће донијети Комисија за избор и именовање Скупштине
општине.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина
општине бира и разрјешава предсједника скупштине општине, потпредсједника скупштине
општине, замјеника начелника општине, секретара скупштине општине и чланове сталних и
повремених радних тијела скупштине.
Чланом 4. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе прописано је да се
избор функционера врши у складу са изборним прописима, прописима који уеђују систем
локалне самоуправе и пословником о раду скупштине јединице локалне самоупаве.
Чланом 40. Статута општине Шамац, прописано је да се предсједник и потпредсједник
Скупштине општине бирју на првој сједници, из реда одборника већином гласова од укупног
броја одборника , у складу са Пословником Скупштине општине.
Будући да су Комисији за избор и именовање достављена два приједлога кандидата за
избор предсједника Скупштине и то: Хрватска коалиција ХДЗ БиХ-ХДЗ 1990 за кандидата
предложила је Ђуру Ивановић и Српска демократска странка која је за кандидата предложила
Мирка Лукић, сходно члану 174. став (3) Пословника о раду Скупштине општине Шамац, којим
је прописано да је тајно гласање обавезно ако је предложено више кандидата, спроведен је
поступак тајног гласања у складу са одредбама Пословника који прописује поступак тајног
гласања.
Након обављеног тајног гласања, Комисија за спровођење тајног гласања поднијела је
извјештај о резултатима тајног гласања за предсједника Скупштине општине са резултатима
гласања.
У складу са чланом 118. став 2. Пословника, предсједавајући радног предсједништва објавио је
резултате гласања и за предсједника Скупштине општине изабран је Ђуро Ивановић, који је
добио натполовичну већину гласова укупног броја одборника у Скупштини.
У складу са чланом 9. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе, а у
вези са чланом 2. истог Закона прописано је да функционер своју дужност обавља са статусом
запосленог лица по основу рјешења о раду на мандатни период утврђен Изборним законом.
Рјешење о радном односу предсједнику Скупштине општине донијеће Комисија за избор и
именовање Скупштине општине након избора од стране Скупштине општине, што је регулисано
чланом 5. став 1. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30
дана од дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-109/16
Датум:28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

238.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број97/16), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13) и члана 35.
Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14), Скупштина општине
Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац
1. Ивановић Ђури престаје функција потпредсједника Скупштине општине Шамац
28.11.2016. године, због истека мандата на који је биран.
2. Права по основу радног односа и престанка функције именованом из претходне тачке
утврдиће надлежни орган у складу са Законом о статусу функционера јединица локалне
самоупаве.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
У смислу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе
потпредсједник скупштине општине има статус функционера локалне самоуправе. Чланом 27.
истог закона прописано је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје,
између осталог, и истеком мандата на који је биран.
Такође, у складу са чланом 37. Закона о локалној самоуправи и чланом 44. Статута
општине Шамац, потпредсједник Скупштине општине је функционер и бира се на временски
период трајања мандата Скупштине општине.
Мандат Скупштине општине претходног сазива престаје даном одржавања прве сједнице,
што значи да истог дана престаје и функција потпредсједнику Скупштине општине Шамац
претходног сазива.
У складу са Законом о статусу функционера јединица локалне самоуправе,
функционер након престанка функције остварује права на начин прописан чланом 28. овог
закона.
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и именовање на сједници одржаној
28.11.2016. године, утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила Скупштини
општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30
дана од дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-110/16
Датум ,28.11.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

239.
Нa oснoву члaнa 39.стaв 2. aлинeja 21) Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви («Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe», брoj: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члaнa 4. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe («Службeни глaсник Рeпубликe Српскe», брoj: 96/05 и 98/13) , чл.
35. и 40. Стaтутa oпштинe Шaмaц («Службeни глaсник oпштинe Шaмaц», брoj: 3/14) и члaнa 6.
стaв (1) тaчкa г) Пoслoвникa o рaду Скупштинe oпштинe Шaмaц («Службeни глaсник oпштинe
Шaмaц», брoj: 3/15 и 9/15), Скупштинa oпштинe Шaмaц нa I сjeдници oдржaнoj 28.11.2016.
гoдинe, дoниjeлa je
Р J E Ш E Њ E
o избoру пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц
1. Зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц, нa вриjeмe трajaњa мaндaтa Скупштинe
oпштинe, изaбрaн je
Крста Бајкановић
2. Пoтпрeдсjeдник Скупштинe oпштинe je у склaду сa Зaкoнoм функциoнeр oпштинe, a
свojу дужнoст oбaвљa сa стaтусoм зaпoслeнoг лицa нa oснoву рjeшeњa o рaднoм oднoсу
нa мaндaтни пeриoд, кoje ћe дoниjeти прeдсjeдник Скупштинe oпштинe.
3. Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у «Службeнoм глaснику
oпштинe Шaмaц».
O б р a з л o ж e њ e:
Члaнoм 39. стaв 2. aлинeja 21) Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви, прoписaнo je дa Скупштинa
oпштинe бирa и рaзрjeшaвa прeдсjeдникa скупштинe oпштинe, пoтпрeдсjeдникa скупштинe
oпштинe, зaмjeникa нaчeлникa oпштинe, сeкрeтaрa скупштинe oпштинe и члaнoвe стaлних и
пoврeмeних рaдних тиjeлa скупштинe.
Члaнoм 4. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe прoписaнo je дa сe
избoр функциoнeрa врши у склaду сa избoрним прoписимa, прoписимa кojи уeђуjу систeм
лoкaлнe сaмoупрaвe и пoслoвникoм o рaду скупштинe jeдиницe лoкaлнe сaмoупaвe.
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Члaнoм 40. Стaтутa oпштинe Шaмaц, прoписaнo je дa сe прeдсjeдник и пoтпрeдсjeдник
Скупштинe oпштинe бирjу нa првoj сjeдници, из рeдa oдбoрникa вeћинoм глaсoвa oд укупнoг
брoja oдбoрникa , у склaду сa Пoслoвникoм Скупштинe oпштинe.
Члaнoм 6. стaв (1) тaчкa г) Пoслoвникa o рaду Скупштинe oпштинe Шaмaц прoписaнo je дa сe нa
првoj сjeдници Скупштинe бирa прeдсjeдник и пoтпрeдсjeдник Скупштинe.
Члaнoм 184. Пoслoвникa o рaду Скупштинe oпштинe прoписaнo je дa сe пoступaк и нaчин
избoрa и прeстaнaк функциje прeдсjeдникa Скупштинe oптинe, прoписaн oвим пoслoвникoм
примjeњуje и нa избoр и прeстaнaк функциje пoтпрeдсjeдникa Скупштинe, тe у склaду с истим
Кoмисиja зa избoр и имeнoвaњe je нa сjeдници oдржaнoj 28.11.2016. године, а на основу
приједлога достављеног од стране одборника Демократског народног савеза, утврдилa приjeдлoг
кaндидaтa зa пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц и тo Крста Бајкановић.
Нaкoн oбaвљeнoг јавног глaсaњa, у склaду сa члaнoм 174. став 1. Пoслoвникa зa
пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe изaбрaн je Крста Бајкановић.
Члaнoм 34. Стaтутa oпштинe Шaмaц утврђeнo je кo су функциoнeри oпштинe, тe у
смислу oдрeдби члaнa 9. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe, a у вeзи сa
члaнoм 2. истoг Зaкoнa пoтпрeдсjeдник Скупштинe oпштинe свojу дужнoст oбaвљa сa стaтусoм
зaпoслeнoг лицa пo oснoву рjeшeњa o рaду нa мaндaтни пeриoд утврђeн избoрним прoписимa.
Рjeшeњe o рaднoм oднoсу пoтпрeдсjeднику Скупштинe oпштинe дoниjeћe прeдсjeдник
Скупштинe oпштинe нaкoн избoрa oд стрaнe Скупштинe oпштинe, штo je рeгулисaнo члaнoм 5.
стaв 2. Зaкoнa o стaтусу функциoнeрa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe.
Нa oснoву нaприjeд нaвeдeнoг Скупштинa oпштинe Шaмaц je нa I сjeдници oдржaнoj
28.11.2016. године дoниjeлa рjeшeњe кao у диспoзитиву.
ПРAВНA ПOУКA: Прoтив oвoг рjeшeњa нe мoжe сe улoжити жaлбa, aли сe мoжe у рoку oд 30
дaнa oд дaнa дoстaвљaњa, тужбoм пoкрeнути упрaвни спoр прeд Oкружним судoм у Дoбojу.
Брoj: 07-111-111/16
Дaтум: 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

240.
На основу члана 39.став 2. алинеја 21). Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске», број: 96/05 и 98/13) и
члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14),
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o престанку функције замјеника начелника општине Шамац
1. Николић Милану престаје функција замјеника начелника општине Шамац 28.11.2016.
године, због истека мандата на који је биран.
2. Права по основу радног односа и престанка функције именованом из претходне тачке
утврдиће надлежни орган у складу са Законом о статусу функционера јединица локалне
самоупаве.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
У смислу члана 2. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе замјеник
начелника општине има статус функционера локалне самоуправе. Чланом 27. истог закона
прописано је да функционеру јединице локалне самоуправе функција престаје, између осталог, и
истеком мандата на који је биран.
У складу са чланом 37. Закона о локалној самоуправи и чланом 34. Статута општине
Шамац, замјеник начелника општине је функционер. Чланом 41. Став (3) Закона о локалној
самоуправи прописано је да мандат замјеника начелника траје до краја мандата начелника
општине, односно скупштине општине.
Мандат Скупштине општине претходног сазива престаје даном одржавања прве сједнице,
што значи да истог дана престаје и функција замјеника начелника општине.
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Функционер након престанка функције има права утврђена Законом о статусу
функционера јединица локалне самоуправе, и иста остварује на начин и под условима
прописаним чланом 28. овог закона.
На основу напријед наведеног, Начелник општине утврдио је приједлог рјешења као у
диспозитиву и предложе Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године донијела је
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може у року од 30
дана од дана достављања, тужбом покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју.
Број: 07-111-112/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

241.
На основу члана 39. став 2. алинеја 21) и члана 52. став (3) тачка 1. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16), члана 35. став 2. алинеја 19 Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14) и члана 6.став (1) тачка е)
Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15
и 9/15), Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу секретара Скупштине општине Шамац
1. Блаженка Максимовић, разрјешава се дужности секретара Скупштине општине Шамац
са 28.11.2016. године, због истека мандата на који је именована.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права по основу радног односа након разрјешења
због истека мандата, остварује у складу са Законом, а на основу рјешења надлежног
органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Шамац, број 07-111-23/13 од 27.03.2013. године, Блаженка
Максимовић именована је за секретара Скупштине општине Шамац, на вријеме трајања мандата
Скупштине општине Шамац.
Како је мандат Скупштине општине претходног сазива престао даном одржавања Прве
сједнице, то значи да истог дана престаје и мандат секретару Скупштине општине.
Чланом 34. Закона о локалној самоуправи прописано је да секретар скупштине има статус
општинског службеника, а то значи да се на остваривање права по основу радног односа након
разрјешења, на лице које је обављало послове секретара, примјењују одредбе Закона о локалној
самоуправи, Закона о раду и колективних уговора. О правима по основу радног односа у складу
са наведеним законима, рјешење доноси начелник општине.
Комисија за избор и именовање је на сједници одржаној 28.11.2016. године, на основу
напријед наведеног утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлoжила Скупштини
општине доношење истог.
Скупштина општине на I сједници одржаној 28.11.2016. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана
достављања рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број:07-111-113/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

242.
На основу 52. Став (4) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,
број: 97/16), члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број:
3/14) и члана 6. Став (1) тачка е) Пословника о раду Скупштине општине Шамац («Службени
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гласник општине Шамаца», број: 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац на Iј сједници
одржаној дана 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
1. Блаженка Максимовић, дипломирани правник, именује се за вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Шамац, на период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 52. Став (4) Закона о локалној самоуправи прописано је да након престанка мандата
секретара скупштине, скупштина до окончања поступка именовања секретара скупштине у
складу са овим законом именује вршиоца дужности секретара, а најдуже на период до 90 дан,
аставом (5) истог члана прописано је да вршилац дужности секретара скупштине мора да
испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи у складу са овим законом и
посебне услове за именовање у складу са законом.
Чланом 6. Став 1. тачка е) Пословникао раду Скупштине општине Шамац прописано је да
Скупштина општине, на првој сједници Скупштине општине констатује престанак мандата,
одборника, функицонера и службеника који су именовани на мандатни период Скупштине и
именује вршиоце дужности.
Како је досадашњем сектетару Скупштине општине, у складу са законом мандат истекао и
како је од стране Скупштине и разрјешен, Комисија за избор и именовање је на сједници
одржаној 28.11.2016 године, утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву и предлoжила
Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине на I сједници одржаној 28.11.2016. године донијела је рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе Општине
Шамац, у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Број: 07-111-114/16
Датум: 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

243.
На основу члана 55. став (3) тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), ), члана 35. став 2. алинеја п) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14) и члана 6. став (1) тачка е) Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 13/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу начелника Одјељења за привреду
1. Милан Симић, разрјешава се дужности начелника Одјељења за привреду Општинске
управе Општине Шамац са 28.11.2016. године, због истека времена на које је именован.
2 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Милан Симић, рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-54/13 од 27.03. 2013.
године именован је за начелника Одјељења за привреду у Општинској управи Општине Шамац,
на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Чланом 55. став (3) тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), као и чланом 35. Став (2) тачка п) Статута општине Шамац
утврђена је надлежност Скупштине општине за разрјешење начелника одјељења или службе у
Општинској управи, док је чланом 53. став 1. Статута општине Шамац прописано да на
приједлог начелника општине Скупштина општине именује и разрјешава начелника одјељења
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или службе Општинске управе, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине која га је
именовала у складу са законом.
Како је мандат Скупштине општине Шамац претходног сазива престао даном одржавања Прве
сједнице, то значи да истог дана престаје и мандат начелнику Одјељења за привреду. Чланом 6.
Став (1) Пословника о раду Скупштине општине прописано је да на првој сједници Скупштина,
између остлог, констатује престанак мандата службеника који су именовани на мандатни период
Скупштине.
Сходно напријед наведеном, начелника општине утврдио је приједлог као у диспозитиву
и предлаже Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана
достављања рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број: 07-111-115/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

244.
На основу члана 55. став (3) тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), ), члана 35. став 2. алинеја п) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14) и члана 6. став (1) тачка е) Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 13/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу начелника Одјељења за финансије
1. Јадранка Ђукић, разрјешава се дужности начелника Одјељења за финансије Општинске
управе Општине Шамац са 28.11.2016. године, због истека времена на који је именована.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Јадранка Ђукић рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-52/13 од 27.03.2013.
године именована је за начелника Одјељења за финансије у Општинској управи општине
Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Чланом 55. став (3) тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), као и чланом 35. Став (2) тачка п) Статута општине Шамац
утврђена је надлежност Скупштине општине за разрјешење начелника одјељења или службе у
Општинској управи, док је чланом 53. став 1. Статута општине Шамац прописано да на
приједлог начелника општине Скупштина општине именује и разрјешава начелника одјељења
или службе Општинске управе, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине која га је
именовала у складу са законом.
Како је мандат Скупштине општине Шамац претходног сазива престао даном одржавања Прве
сједнице, то значи да истог дана престаје и мандат начелнику Одјељења за финансије.
Чланом 6. Став (1) Пословника о раду Скупштине општине прописано је да на првој сједници
Скупштина, између остлог, констатује престанак мандата службеника који су именовани на
мандатни период Скупштине.
Сходно напријед наведеном, начелника општине утврдио је приједлог као у диспозитиву
и предлаже Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела рјешење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана
достављања рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број: 07-111-116/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић
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245.
На основу члана 55. Став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 3/14) и члана 6. Став (1) тачка е) Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац на I
сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
1. Слободан Сјенчић, дипл.економиста из Шамца, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за финансије са 28.11.2016. године, на период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Како је Јадранка Ђукић, разрјешена дужности начелника Одјељења за финансије због
истека времена на које је именована, мјесто начелника Одјељења за финансије је остало
упражњено до окончања поступка за именовање начелника Одјељења, у складу са Законом и
одлуком начелника општине о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника
Одјељења за финансије.
Чланом 55. Став (4) Закона о локалној самоуправи прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог начелника општине до
окончања поступка именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе, а најдуже на период до 90 дана, док
је ставом (5) истог члана прописано да вршилац дужности начелника одјељења или службе мора
да испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи и посебне услове за именовање
у складу са овим законом.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 55. Став (4) и (5)
Закона о локалној самоуправи предложио кандидата Слободана Сјенчић, дипл. економсту, за
вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије и предложио Скупштини општине
доношење рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је на I сједници одржаној 28.11.2016. године донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана
достављања рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број: 07-111-117/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

246.
На основу члана 55. став (3) тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), ), члана 35. став 2. алинеја п) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14) и члана 6. став (1) тачка е) Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 13/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу начелника Одјељења за општу управу
1. Марa Лазић, разрјешава се дужности начелника Одјељења за општу управу Општинске
управе Општине Шамац са 28.11.2016. године, због истека времена на које је именована.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Мара Лазић рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-58/13 од 27.03.2013.
године именована је за начелника Одјељења за општу управу у Општинској управи општине
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Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Чланом 55. став (3) тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), као и чланом 35. Став (2) тачка п) Статута општине Шамац
утврђена је надлежност Скупштине општине за разрјешење начелника одјељења или службе у
Општинској управи, док је чланом 53. став 1. Статута општине Шамац прописано да на
приједлог начелника општине Скупштина општине именује и разрјешава начелника одјељења
или службе Општинске управе, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине која га је
именовала у складу са законом.
Како је мандат Скупштине општине Шамац претходног сазива престао даном одржавања Прве
сједнице, то значи да истог дана престаје и мандат начелнику Одјељења за општу управу.
Чланом 6. Став (1) Пословника о раду Скупштине општине прописано је да на првој сједници
Скупштина, између остлог, констатује престанак мандата службеника који су именовани на
мандатни период Скупштине.
Сходно напријед наведеном, начелник општине утврдио је приједлог као у диспозитиву
и предлаже Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана
достављања рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број: 07-111-118/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

247.
На основу члана 55. Став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 97/16), члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 3/14) и члана 6. Став (1) тачка е) Пословника о раду Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац на I
сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
1. Лепа Тривић, дипл. правник из Шамца именује се за вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу са 28.11.2016. године, на период од 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац».
О б р а з л о ж е њ е:
Како је Мара Лазић, разрјешена дужности начелника Одјељења за општу управу због
истека времена на које је именована, мјесто начелника Одјељења за општу управу је остало
упражњено до завршетка поступка за избор и именовање начелника Одјељења у складу са
Законом и oдлуком начелника општине о расписивању јавног конкурса за избор и именовање
начелника Одјељења за општу управу.
Чланом 55. Став (4) Закона о локалној самоуправи прописано је да након престанка
мандата начелнику одјељења или службе, скупштина на приједлог начелника општине до
окончања поступка именовања начелника одјељења или службе, у складу са овим законом,
именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе, а најдуже на период до 90 дана, док
је ставом (5) истог члана прописано да вршилац дужности начелника одјељења или службе мора
да испуњава опште услове за запошљавање у општинској управи и посебне услове за именовање
у складу са овим законом.
Начелник општине је сходно напријед наведеном, а у складу са чланом 55. Став (4) и (5)
Закона о локалној самоуправи предложио кандидата Лепу Тривић, дипл. правник, за вршиоца
дужности начелника Одјељења за општу управу и предложио Скупштини општине доношење
рјешења као у диспозитиву.
Скупштина општине Шамац је на I сједници одржаној 28.11.2016. године донијела
рјешење као у диспозитиву.
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана
достављања рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број: 07-111-119/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

248.
На основу члана 55. став (3) тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), ), члана 35. став 2. алинеја п) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14) и члана 6. став (1) тачка е) Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 13/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
1. Ђуро Ћосић, разрјешава се дужности начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Шамац са 28.11.2016. године
због истека времена на који је именован.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику
општине Шамац''.
О б р а з л о ж е њ е
Ђуро Ћосић рјешењем Скупштине општине Шамац број 07-111-56/13 од 27.03.2013.
године именован је за начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
у Општинској управи општине Шамац, на вријеме трајања мандата Скупштине општине Шамац.
Чланом 55. став (3) тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16), као и чланом 35. Став (2) тачка п) Статута општине Шамац
утврђена је надлежност Скупштине општине за разрјешење начелника одјељења или службе у
Општинској управи, док је чланом 53. став 1. Статута општине Шамац прописано да на
приједлог начелника општине Скупштина општине именује и разрјешава начелника одјељења
или службе Општинске управе, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине која га је
именовала у складу са законом.
Како је мандат Скупштине општине Шамац претходног сазива престао даном одржавања Прве
сједнице, то значи да истог дана престаје и мандат начелнику Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Чланом 6. став (1) Пословника о раду Скупштине општине прописано је да на првој сједници
Скупштина, између остлог, констатује престанак мандата службеника који су именовани на
мандатни период Скупштине.
Сходно напријед наведеном, начелник општине утврдио је приједлог као у диспозитиву
и предлаже Скупштини општине доношење истог.
Скупштина општине Шамац је на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела
рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се изјавити жалба, у року од 15 дана од дана
достављања рјешења, Одбору за жалбе Општине Шамац.
Број:07-111-120/16
Датум, 28.11.2016. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

249.
На основу члана 39.став (2). алинеја 21. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. став 2. тачка п) Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14), а у вези са чланом 35. Став (3) Пословника о
раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15),
Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној 28.11.2016. године, донијела је
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Р Ј ЕШ Е Њ Е
о разрјешењу чланова сталних радних тијела и
посебног радног тијела Скупштине општине Шамац
I
Разрјешавају се дужности чланови сталних радних тијела и посебног радног тијела
Скупштине општине Шамац, због истека мандата на који су бирани и то:
а) Комисија за статут и прописе
1. Ђуро Ивановић, предсједник
2. Горан Глигоревић, члан
3. Бојана Mарковић, члан
4. Даринко Јефремовић, члан
5. Ведран Ђурђевић, члан
б) Комисија за буџет и финансије
1. Рајко Курешевић, предсједник
2. Петар Петровић, члан
3. Благоје Симић, члан
4. Јока Вуковић, члан
5. Бранка Дамјановић, члан
в) Комисија за награде и признања
1. Предраг Маринковић, предсједник
2. Недељко Митровић, члан
3. Десанка Цвијетић, члан
г) Комисија за мјесне заједнице
1. Срђан Настић, предсједник
2. Николина Шкрбић, члан
3. Радо Босић, члан
4. Драган Митровић, члан
5. Јуро Крајиновић, члан
д) Комисија за равноправност полова
1. Николина Шрбић, предсједник
2. Саша Маслић, члан
3. Бранка Дамјановић, члан
ђ) Комисија за спровођење кодекса понашања
1. Драшко Симић, предсједник
2. Предраг Маринковић, члан
3. Ружа Станишић, члан
4. Зорица Станишић, члан
5. Горан Пашалић, члан
е) Надзорни одбор
1. Јадранко Тодоровић, предсједник
2. Марко Курешевић, члан
3. Мирко Лукић, члан
ж) Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке
1. Маријан Туњић, предсједник
2. Радо Босић, члан
3. Џевад Срна, члан
з) Одбор за регионалну и међународну сарадњу
1. Џевад Мешић, предсједник
2. Брано Гајић, члан
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3. Ружа Станишић, члан
4. Мијо Пандуревић, члан
5. Божо Нинковић, члан
и) Савјет за омладину и спорт
1. Мишо Дервенић, предсједник
2. Синиша Кремоњић, члан
3. Симо Симић, члан
4. Драган Симић, члан
5. Алма Касумовић, члан
ј) Савјет за културу
1. Симо Симић, предсједник
2. Саша Маслић, члан
3. Недељко Митровић, члан
4. Ђурђина Босић, члан
5. Дарко Вујичић, члан
к) Савјет за здравство, породицу, борачка и социјална питања
1. Петар Петровић, предсједник
2. Ружа Станишић, члан
3. Десанка Цвијетић, члан
4. Чедо Писаревић, члан
5. Михајло Товирац, члан
л) Одбор за здравље
1. др Јован Живковић, предсједник
2. др Станко Пивашевић, члан
3. др Анкица Поповић Скендеровић, члан
4. Вељко Милкић, члан
5. Босиљка Стајић, члан
6. Крста Бајкановић, члан
7. Слађана Мишић, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 07-111-121/16
Датум, 28.11.2016. год .

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

250.
На основу чл. 48. став 2.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске»,
број: 97/16) и члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», број:
3/14) Скупштина општине Шамац на I сједници одржаној дана 28.11.2016. године донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
o именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине
Општине Шамац
I
У Комисију за примопредају дужности између предсједника Скупштине општине Шамац
именују се:
1. Предраг Недић, предсједник
2. Драган Илинчић, члан
3. Маријан Туњић, члан
За замјенике чланова Комисије, из претходног става, именују се:
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1. Ружа Станишић, замјеник предсједника
2. Михајло Товирац, замјеник члана
3. Саша Маслић, замјеник члана
II
Комисија из тачке I овог рјешења именује се на период од 4 (четири) године.
III
Задатак Комисије, из тачке I овог рјешења, утврђен је одредбама Закона о локалној самоуправи,
које регулишу примопредају дужности фукционера јединице локалне самоуправе.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-122/16
Датум, 28.11.2016. год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

251.
На основучлана 35.) Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број: 3/14)
и члана 111. Став (3) Пословника о раду Скупштине општине Шамац(«Службени гласник
општине Шамац», број: 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на I сједници одржаној дана
28.11.2016. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за спровођење тајног гласања
за избор предсједника Скупштине општине
I
У Комисију за спровођење тајног гласања за избор предсједника Скупштине општине
именују се:
1. Михајло Товирац, предсједник
2. Благоје Симић, члан
3. Мишо Дервенић, члан
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-125/16
Датум, 28.11.2016. год.

252.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Маријан Туњић

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14) и члана 9. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2016. годину
(„Службени гласник општине Шамац“, број 12/15), а на приједлог Одјељења за финансије,
Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица у буџету
за 2016. годину, на следећи начин:
0124- Служба за локални економски развој, пољопривреду и село:
~ са конта 511700- Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима), износ
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од 1.200 КМ,
~ на конто 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ од 1.200 КМ;
0130- Одјељење за општу управу
~ са конта 412400- Расходи за специјални материјал (цивилна заштита), износ од 3.000 КМ,
~ са конта 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ од 3.000 КМ,
~ са конта 511400- Издаци за инвестиционо одржавање опреме , износ од 2.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 5.000 КМ;
~ са конта 412900- Остали непоменути расходи (деминирање) , износ од 10.700 КМ,
~ на конто 416100- Текуће помоћи породицама палиих бораца, ратних војних инвалида и
цивилних жртава рата , износ од 5.000 КМ,
~ на конто 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. , износ
од 3.700 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0200- Мјесне заједнице:
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР) , износ од 2.000 КМ;
0140- Одјељење за финансије
~ са конта 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ од 40.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0190- Остала буџетска потрошња:
~ на конто 621300- Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака, износ од 40.000
КМ;
~ са конта 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ од 10.000 КМ,
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 10.000 КМ;
0150- Одјељење за привреду
~ са конта 412200- Расходи за комуналне услуге (финансирање радова и документ. За газдовање
приват. шумама, износ од 12.500 КМ,
~ на конто 412200- - Расходи за комуналне услуге (дератизација и дезинсекција), износ од 5.000
КМ,
~ на конто 511100- Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација, износ
од 7.500 КМ;
~ са конта 412200- Расходи за комуналне услуге (финансирање радова и документ. за газдовање
приват. шумама, износ од 1.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на конто 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
општине, износ од 1.000 КМ;
~ са конта 414100- Субвенције за запошљавање радника, износ од 3.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове:
~ на конто 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 3.000 КМ;
~ са конта 414100- Субвенције за запошљавање радника, износ од 6.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на конто 416100- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ од 1.500 КМ,
~ на конто 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
општине, износ од 4.500 КМ;
~ са конта 414100- Субвенције за запошљавање радника, износ од 4.500 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове:
~ на конто 412200- Расходи за комуналне услуге (финансирање радова и документ. за газдовање
приват. шумама, износ од 4.400 КМ,
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и
водотокова), износ од 100 КМ;
~ са конта 414100- Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде
(Подстицај у развоју пољопривреде), износ од 5.000 КМ,

Страна 20 - Уторак, 06. децембар 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 13

Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и
стамбено комуналне послове:
~ на конто 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 5.000 КМ;
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 7.000 КМ,
~ на конто 511200- Издаци за инвестиционо одрржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ од 7.000 КМ;
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове:
~ са конта 412700- Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план
ШАМАЦ, износ од 2.750 КМ,
~ на конто 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 2.750 КМ;
~ са конта 412700- Расходи за остале стручне услуге, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 1.000 КМ;
~ са конта 412800- Расходи за услуге зимске службе износ од 2.000 КМ,
~ на конто 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 2.000 КМ;
~ са конта 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде
комисијама), износ од 10.000 КМ,
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 10.000 КМ;
~ са конта 412900- Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 3.000 КМ;
~ са конта 416100- Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације пројеката повратка,
износ од 14.000 КМ,
~ на конто 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 14.000 КМ;
~
са
конта
416900Остале
капиталне
дознаке
на
име
социјалне
заштите које се исплаћују из буџета, износ од 11.500 КМ,
~ на конто 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 5.000 КМ;
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 1.000 КМ,
~ на конта 416100- Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације пројеката повратка,
износ од 4.500 КМ;
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- депонија чврстог отпада,
износ од 1.000 КМ,
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор, износ од 1.000
КМ,
~ на конто 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 2.000 КМ;
~ са конта 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ од 3.000 КМ, износ од 4.500 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на конто 415200- Остали капитални грантови непрофитним субјектима (осн.школ.), износ од
4.500 КМ;
~ на конта ~ са конта 513200- Издаци по основу улагања у побољшање земљишта, износ од 1.000
КМ,
~ на конто 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 1.000 КМ;
0190- Остала буџетска потрошња
~ са конта 413100- Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ од 4.000 КМ,
~ на конто 621100Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 1.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 3.000 КМ;
0053- Средња школа „Никола Тесла“
~ са конта 411200- Расходи за накнаде превоза, износ од 1.500 КМ,
~ на конто 412400- Расходи за материјал посебне намјене, износ од 500 КМ;
~ на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 1.000 КМ;
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~ са конта 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 800 КМ,
~ на конто 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и
сл., износ од 800 КМ;
~ са конта 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 200 КМ,
~ на конто 412400- Расходи за материјал посебне намјене, износ од 200 КМ;
~ са конта 511300- Издаци за набавку опреме, износ од 500 КМ,
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 500 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2016. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на броју рачуна 416100- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ
„10.000“ замјењује се износом „11.500“,
~ на броју рачуна 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
општине, износ „90.000“ замјењује се износом „95.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0124- Служба за локални економски развој, пољопривреду и
село:
~ на броју рачуна 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката, износ „0“ замјењује се износом „1.200“,
~ на броју рачуна 511700- Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима),
износ „13.050“ замјењује се износом „11.850“.
У оквиру потрошачке јединице 0130- Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 412400- Расходи за специјални материјал (цивилна заштита), износ „5.000“
замјењује се износом „2.000“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи (деминирање), износ „15.000“ замјењује
се износом „4.300“,
~ на броју рачуна 416100- Текуће помоћи породицама палиих бораца, ратних војних инвалида и
цивилних жртава рата, износ „48.000“ замјењује се износом „53.000“,
~ на броју рачуна 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката), износ „5.000“ замјењује се износом „2.000“,
~ на броју рачуна 511400- Издаци за инвестиционо одржавање опреме, износ „3.000“ замјењује
се износом „1.000“,
~ на броју рачуна 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.,
износ „4.000“ замјењује се износом „7.700“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење финансије:
~ на броју рачуна 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених, износ „369.600“ замјењује се износом „329.600“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ „80.000“ замјењује се
износом „70.000“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање, износ „40.000“ замјењује се износом
„43.000“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за стручне услуге, износ „42.000“ замјењује се износом
„50.000“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи, износ „80.000“ замјењује се износом
„90.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0150- Одјељење привреду:
~ на броју рачуна 412200- - Расходи за комуналне услуге (дератизација и дезинсекција)
, износ „56.500“ замјењује се износом „65.900“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге (финансирање радова и документ. за
газдовање приват. шумама, износ „20.300“ замјењује се износом „6.800“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и
водотокова), износ „50.000“ замјењује се износом „50.100“,
~ на броју рачуна 414100- Субвенције за запошљавање радника, износ „20.000“ замјењује се
износом „2.500“,
~ на броју рачуна 414100- Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области
пољопривреде (Подстицај у развоју пољопривреде), износ „75.000“ замјењује се износом
„70.000“,
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~ на броју рачуна 416300- Текуће дознаке грађанима, износ „83.000“ замјењује се износом
„87.000“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „97.000“
замјењује се износом „90.000“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација,
износ „210.000“ замјењује се износом „217.500“,
~ на броју рачуна 511200- Издаци за инвестиционо одрржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката, износ „0“ замјењује се износом „7.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200- Остали капитални грантови непрофитним субјектима (осн.школ.),
износ „4.800“ замјењује се износом „9.300“.
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове:
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објекатакомунална инфраструктура, износ „55.000“ замјењује се износом „67.000“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план
ШАМАЦ, износ „5.000“ замјењује се износом „2.250“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за остале стручне услуге, износ „45.000“ замјењује се износом
„42.000“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „117.000“
замјењује се износом „121.000“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге зимске службе, износ „30.000“ замјењује се износом
„28.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде
комисијама), износ „100.000“ замјењује се износом „90.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца, износ „25.000“ замјењује се износом „22.000“,
~ на броју рачуна 416100- Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације пројеката
повратка, износ „43.000“ замјењује се износом „33.500“,
~ на броју рачуна 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета, износ „60.000“ замјењује се износом „48.500“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- депонија чврстог
отпада, износ „1.000“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор, износ
„15.000“ замјењује се износом „14.000“,
~ на броју рачуна 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију
зграда и објеката, износ „23.000“ замјењује се износом „18.500“,
~ на броју рачуна 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ „20.000“ замјењује се
износом „56.750“,
~ на броју рачуна 513200- Издаци по основу улагања у побољшање земљишта, износ „1.000“
замјењује се износом „0“.
У оквиру потрошачке јединице 0190- Остала буџетска потрошња:
~ на броју рачуна 413100- Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ „90.000“
замјењује се износом „86.000“,
~ на броју рачуна 621100- Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ „370.000“
замјењује се износом „371.000“,
~ на броју рачуна 621300- Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака, износ
„250.500“ замјењује се износом „290.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0200- Мјесне заједнице:
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ „6.000“
замјењује се износом „8.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0053- Средња школа „Никола Тесла“:
~ на броју рачуна 411200- Расходи за накнаде превоза, износ „23.000“ замјењује се износом
„21.500“,
~ на броју рачуна 412300- Расходи за режијски материјал, износ „9.000“ замјењује се износом
„8.200“,
~ на броју рачуна 412400- Расходи за материјал посебне намјене, износ „0“ замјењује се износом
„700“,
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~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „1.500“ замјењује се
износом „1.300“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за стручне услуге, износ „5.000“ замјењује се износом
„6.000“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи, износ „3.500“ замјењује се износом
„4.000“,
~ на броју рачуна 511300- Издаци за набавку опреме, износ „5.000“ замјењује се износом „4.500“,
~ на броју рачуна 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.,
износ „0“ замјењује се износом „800“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 01-022-243/16
Датум: 22.09.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

253.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. става 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14), сагласно одредбама члана 60. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“ , број 3/14) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора „ Извођење додатних радова
на згради библиотеке у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења
покренутог доношењем посебне одлуке број 01-022-267/2016 од дана 19.10.2016. год.
процијењена вриједност предметних радова износи 11.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 13.455,00
KM са ПДВ-ом.
Комисија именована рјешењем Начелникa општине број 01-111-91/2016 од дана 21.10.2016.
год. за провођење преговарачког поступка без објаве обавјештења о извођењу радова „Извођење
додатних радова на згради библиотеке у Шамцу“ који нису укључени у првобитно закључени
уговор број 01-122-260/16 од 26.08.2016. године вршила је преговоре са понуђачем „Градња
Инвест 2“ д.о.о. Оџак о правним, економским и техничким аспектима понуде, те су донесени
сљедећи заједнички закључци:
а) Правни и технички аспекти иницијалне понуде остају непромијењени.
б) Када је ријеч о економском аспекту Комисија је предложила а понуђач прихватио да умањи
цијену иницијалне понуде са 11.300,50 КМ без ПДВ-а, на укупан и коначан износ од 10.976,47
КМ без урачунатог ПДВ-а.
Члан 2.
Након обављених преговора затражено је од понуђача да у складу са Записником о
преговорима достави своју коначну понуду , што је понуђач и учинио. Након испуњења свих
правних, техничких и економских услова Комисија је дана 25.10.2016. године доставила
Начелнику општине Шамац препоруку за закључење уговора.
Члан 3.
На основу члана 1. ове Одлуке , након проведеног поступка Општина Шамац ће
закључути уговор о „Извођењу додатних радова на згради библиотеке у Шамцу“ са понуђачем „
Градња Инвест 2“ д.о.о. Оџак у укупном износу предметних радова од 10.976,47 КМ без ПДВа, односно 12.842,46 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби
Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у
роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 5.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 01-022-270 /16
Датум: 26.10.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

254.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14),
члана 7. Правилнка о поступку директног споразума („Службени глансик Општине Шамац“ број
12/15) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
o додјели уговора набавка услуге „Израда главног пројекта фекалне канализације
у насељу Тишина- општина Шамац“
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Водинг-92“ д.о.о. из Бијељине за набавку услуга „Израда
главног пројекта фекалне канализације у насељу Тишина- општина Шамац“ те се именованом
понуђачу додјељује Уговор у износу од 5.700,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.669,00 КМ са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2.
По правоснажности ове одлуке, Општина Шамац ће позвати изабраног понуђача ради
закључења уговора којим ће регулисати међусобна права и обавезе за предметну јавну набавку
сходно условима наведеним у тендерској документацији и законским прописима који регулише
поступке уговарања.
Члан 3.
У поступку јавне набавке „Израда главног пројекта фекалне канализације у насељу
Тишина- општина Шамац“ путем директног споразума покренутог донешењем одлуке број 01022-268/16 од дана 21.10.2016. год. Општина Шамац је као уговорни орган дана 21.10.2016.
године упутила захтјев за достављање понуде понуђачу „Водинг-92“ д.о.о.из Бијељине. У року
остављеном за достављање понуде, дана 24.10.2016. године достављена је понуда понуђача
„Водинг-92“ д.о.о. из Бијељине са укупним износом понуде од 6.669,00 КМ са урачунатим ПДВом.
Члан 4.
Изабрани понуђач дужан је да у року од (5) пет дана достави доказе о испуњавању услова
из чл.45 Закона о јавним набавкама БиХ.
Члан 5.
Против ове Одлуке добављач има право приговора Начелнику општине у року од 5
дана од дана пријема обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022- 271 /16
Датум: 27.10.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

255.
На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ, број 39/14), члана
60. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14) а у складу са
буџетским планираним средствима Општине Шамац за 2016. годину, Начелник општине д о н о
си
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016. годину
Члан 1.
Овом одлуком на основу указаних потреба Општине Шамац врше се измјене и допуне
Одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину, број 01-022-18/16
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од 27.01.2016. године , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних
набавки Општине Шамац за 2016. годину број 01-022-86/16 од 04.04.2016. године, Одлуке о
измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016.
годину број 01-022-100/16 од 26.04.2016 , Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу
Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину број 01-022-152/16 од 01.06.2016. године
, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за
2016. годину број 01-022-203/16 од 21.07.2016. године, Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
доношењу Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину број 01-022-239/16 од
15.09.2016. године и Одлуке о измјенама и допунама одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2016. годину број 01-022 -257 /16 од 04.10.2016. године.
План јавних набавки може бити измијењен или/и допуњен, доношењем Одлуке о
измјенама/допунама Плана набавки.
Члан 2.
Сви подаци који су обухваћени измјенама и допунама Плана јавних набавки садржани су у
таблици која чини саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена и у „Службеном гласнику
Општине Шамац“
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. оец

Напомене

Извор
финансирања

Оквирни датум
Закључења
уговора

Оквирни датум
покретања
поступка

Врста поступка

Процијењена
вриједност у
КM са ПДВ
(без ПДВ-а)

Шифра ЈРЈН

Предмет
набавке

Р. бр.

Измјене и допуне Плана јавних набавки Општине Шамац за 2016. годину

РАДОВИ
„Асфалтирање
улице Дуга VIII
у Шамцу“

22.728,42
(19.426,00)

К

15.11.

45000000-7

12.

УКУПНО:

УКУПНО
(РОБЕ+УСЛУГЕ+РАДОВИ):

15.12.

Буџет
Општине
позиција 0160,
конто бр.
511200 –
Издаци за
инвест.одрж.
реконстр. и
адапт. зграда и
објеката

435.982,42
(372.635,42)

са ПДВ-ом: 849.905,04 KM
без ПДВ-а :726.414,56 KM

Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни
споразум;
Позиције: 0130- Одјељење за општу управу, 0140- Одјељење за финансије,
0150- Одјељење за привреду, 0160- Одјељење за просторно уређ. стамб.комуналне
послове и 0200 – Мјесне заједнице
Број: 01-022- 275 /2016
Датум: 16.11.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. оец
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256.
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ "
, број 39/14), члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске,
број 101/04, 42/05, и 98/13), члана 60. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“ , број 3/14), Начелник општине Шамац д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
за извођење радова „Асфалтирање улице Дуга VIII у Шамцу“
Члан 1.
Приступа се поступку јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање улице Дуга VIII у
Шамцу“ путем конкурентског захтјева са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне
набавке БиХ.
Члан 2.
Оквирна вриједност предметне набавке износи 19.426,40 КМ без ПДВ-а, односно 22.728,42 КМ
са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 3.
Предметна набавка утврђена је Планом јавних набавки за 2016. годину у оквиру позиције број
0160 Одјељења за просторно уређење стамбено комуналне послове. Потребна средства су
планирана Буџетом општине Шамац на конту број 511200 –Издаци за инвест.одрж. реконстр. и
адапт. зграда и објеката. Наведена средства ће се обезбиједити учешћем групе грађана МЗ
Шамац у суфинансирању предметних радова у процентуалном износу од 50%.
.
Члан 4.
Поступак ће провести Комисија коју ће именовати Начелник општине као Уговорни орган.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у "Службеном гласнику општине
Шамац" .
Број: 01-022-276/2016
Датум, 16.11.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. оец

257.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 70. става 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број
39/14), сагласно одредбама члана 60 Статута Општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“ , број 3/14) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
за извођење радова „Асфалтирање улице Дуга VIII у Шамцу“
Члан 1.
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за извођење
радова
„Асфалтирање улице Дуга VIII у Шамцу“ објављеног дана 16.11.2016. год. на порталу Агенције
за јавне набавке Босне и Херцеговине, број обавјештења о набавци 144-7-3-24-3-27/16 . Предмет
јавне набавке су радови „Асфалтирање улице Дуга VIII у Шамцу“. Процијењена вриједност
предметне набавке износи 19.426,40 КМ без ПДВ-а, односно 22.728,42 КМ са урачунатим ПДВом.
Члан 2.
За предметну јавну набавку пристигле су три (3) понуде сљедећих понуђача:
1. „Геокоп“ д.о.о. Дервента
2. „Galax Niskogradnja“ д.д. Брчко
3. „Балегем“д.о.о. Градачац
Члан 3.
Комисија је констатовала да су сви понуђачи доставили комплетну документацију
у
складу са условима тендерске документације и Закона о јавним набавкама БиХ.
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На основу критеријума најниже цијене технички задовољавајуће понуде и примјене
преференцијалног третмана домаћег извршено је вредновање и утврђена сљедећа ранг листа:
Ранг листа прихватљивих и оцијењених понуда:
Р.
Назив понуђача
Цијена понуде у
број
КМ без ПДВ-а

Понуђени
попуст

Укупна цијена
понуде с ПДВ-ом

1.

„Геокоп“д.о.о. Дервента

14.613,00

-

17.097,21

2.

„Балегем“д.о.о. Градачац

15.562,00

-

18.207,54

3.

„Galax Niskogradnja“д.д. Брчко

17.548,80

-

20.532,10

Оцијењено је да је најповољнији понуђач „Геокоп“д.о.о. Дервента
чија је понуда
најнижа цијена технички задовољавајућа са износом од 14.613,00 КМ без ПДВа-а, односно
17.097,21 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Записник о оцјени понуда број: 01-052-57/16 од 24.11.2016.године је саставни дио ове
Одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Члан 5.
Изабрани понуђач у својој понуди дужан је да достави све потребне доказе којима потврђује
вјеродостојност достављених изјава из члана 45. Закона о јавним набавкама БиХ
Члан 6.
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 (пет)
дана од дана пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно
или препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у довољном броју примјерака,
који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или
изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 01-022-279/16
Датум: 25.11.2016. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. оец

258.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/06, 20/08 и 98/13), а у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), те члана 60
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14 ), те Плана
активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од снијега и сњежних падавина од
интереса за Републику Српску у 2016/2017 години Владе Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број 86/16) , Начелник општине Шамац, д о н о с и
ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ
И СПАСАВАЊА ОД ВЕЋИХ СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ У 2016/2017. ГОДИНИ
УВОД
План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега на
подручју општине (у даљем тексту: План активности) је План Начелника општине и основни
документ за координацију и спровођење додатних или посебних задатака и активности
општинских органа, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која
спроводе дјелатности од значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овога плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање
свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи
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и материјалних добара од сњежних падавина и снијега.
Општински штаб цивилне заштите за ванредне ситуације надлежан је за координацију,
усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везано за спровођење овог плана.

IIIIIIIVVVIVII-

План активности је подијељен на сљедеће цјелине:
ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
АКТИВНОСТИ
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ПЛАНА

I- ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Климатске карактеристике ( температуре и падавине )
Подручје oпштине Шамац по свом географском положају припада појасу умјерено
континенталне климе. На овом подручју постоје извјесне климатске разлике у температури и
количини падавина. Може се констатовати да на подручју општине Шамац влада умјерено
континентална клима која се одликује хладним зимама и топлим умјерено - сувим љетима.
У Шамцу је заступљен више континентални тип климе, са малим температурним
разликама између прољећа и јесени. Просјечна годишња температура износи 10,0 °Ц.
Најхладнији мјесец јануар (средња мјесечна температура – 0,5 °Ц). Најтоплији мјесец је јули
са средњом мјесечном температуром 22,0 °Ц.
За обављање вањског живота у урбаном подручју битно је поменути дане са
апсолутним максималним температурама већим од 25 0С, којих просјечно има 81, а то је скоро
три мјесеца годишње, када се могу очекивати поменуте температуре. Годишња количина
падавина износи 979 л/м2, а најпромјенљивији мјесеци су мај, јун и октобар. Прољетна
количина падавина износи 75 л/м2, а јесења 82 л/м2.
У априлу мјесецу је могуће очекивати максималну количину падавина. Годишње,
просјечно, има 26 дана са појавом снијега, а 45 дана са појавом сњежног покривача. Изражено
у процентима број ведрих дана износи 16,7 %, облачних 41,7 % и мутних дана 41,7 %.
Појава магле је регистрована у скоро свим годишњим добима. Годишње просјечно
има 80 дана са регистрованом појавом магле, нарочито у насељима уз ријеку Саву и Босну.
Снијежни наноси
Подручје општине Шамац
припада
појасу
умјереноконтиненталне климе гдје зимски
мјесеци
обилују
снијежним
падавинама.
Када
наступе
обилније
сњежне
падавине
отежана је комуникација са
најудљенијим дијеловима општине
(Обудовац,
Средња
Слатина,
Гајеви итд).
Снијег
не
сматрамо
елементарном непогодом све док
су за његово уклањање са
саобраћајница и других површина
довољни
капацитети
за
то
задужених
предузећа.
Када
дуготрајне снијежне падавине
почну угрожавати становништво и
материјална добра и када се за
отклањање посљедица морају
ангажовати додатне снаге и
средства онда се и снијежне

Шема бр. 1: Субјекти који се
ангажују на извршавању
задатака у условима великих с.
падавина
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падавине сматрају елементарном непогодом. Тек у том случају треба ангажовати цивилну
заштиту и друге структуре на отклањању посљедица и нормализацију животних токова.
Посљедице дуготрајних снијежних падавина могу бити разнолике. Снијег, поред рушења
објеката, због оптерећења које може створити на њиховим кровним површинама, може
парализовати живот насеља како у односу на комуникације тако и у погледу редовног
снабдијевања основним животним намирницама. Могући су такође и застоји у саобраћају услед
чега остају блокирана возила и путници на путевима и прузи.
II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
1. У циљу благовремене припреме за предстојећи зимски период, одржати сједницу штаба за ванредне
ситуације општине са субјектима од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега.
На сједници усвојити:
а)
План рада штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите
и спасавања од сњежних падавина и снијега у сезони 2016/2017. године,
б)
План оперативног спровођења Плана активности за своје подручје, са ажурним прегледом
субјеката заштите и спасавања на подручју општине од непосредног значаја за ову област,
в)
Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од
сњежних падавина и снијега, а све у циљу правовремене припреме за спровођење планираних
задатака,
г)
Финансијски план града/општине за спровођење задатака из ове области.
Извршилац задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
субјекти од значаја за спровођење превентивних и оперативних мјера
заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега,
Рок:
18. новембар 2016. године
Напомена: План оперативног спровођења Плана активности доставити Републичкој управи цивилне
заштите, путем подручних одјељења, најкасније до 22. новембра 2016. године.
2. Јавно предузеће „Слободна зона“ и општина су дужни, у складу са законом прописаним роком,
донијети план зимске службе и упознати извршиоце радова на путевима са задацима и обавезама које
произилазе из плана зимске службе одржавања.
Извршиоци задатка:
Јавно предузеће „Слободна зона“, општина
Рок:
18. новембар 2016. године
3. Одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове је дужно сачинити План зимске службе са јасно
дефинисаним путним правцима (укључујући локалне и некатегорисане путеве) и називом правног или
физичког лица са којим је закључен уговор о одржавању пута у зимском периоду и доставити
Републичкој управи цивилне заштите, Одсјека цивилне заштите.
Извршилац задатка:
одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
Рок:
најкасније до 18. новембра 2016. године
III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
4. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима грађана,
јединицама цивилне заштите и повјереницима заштите и спасавања, како би се извршиле припреме, дала
стручна упутства и побољшала организованост и међусобна координација у спровођењу мјера из ове
области.
Извршилац задатка:
одсјек цивилне заштите
Учесници:
правна и друга лица наведена у задатку
Рок:
најкасније до 25. новембра 2016. године
5. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју
општине.
Извршилац задатка:
одсјек цивилне заштите
Учесници:
предсједници савјета МЗ
Рок:
25. новембар 2016. године
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6. Ради упознавања становништва, посебно учесника у саобраћају, са могућим сњежним падавинама и
њиховим посљедицама, обезбиједити неопходно информисање о томе, те путем средстава информисања и
путем кратког броја за хитне интервенције 121 пријављивати могуће опасности узроковане великим
сњежним падавинама.
Извршиоци задатка:
одсјек цивилне заштите
Учесници:
средства информисања и становништво
Рок:
у току зимске сезоне
7. Одсјек цивилне заштите општине упознаће са овим планом и Планом оперативног спровођења Плана,
њиховим циљевима и задацима удружења за заштиту природе, еколошка удружења, ауто-мото друштва и
клубове, омладинске и друге невладине организације. На овај начин развијати свијест о потреби
спровођења мјера заштите од сњежних падавина и снијега, те осмислити начин њиховог ангажовања на
конкретним задацима и то медијски промовисати.
Извршилац задатка:
одсјек цивилне заштите
Учесници:
удружења, организације и клубови наведени у задатку
Рок:
25. новембар 2016. године
8. Ажурирају базу података која садржи спискове старијих, изнемоглих и непокретних лица, трудница,
инвалида, лица у стању социјалне потребе, бескућника, специфичних категорија болесника као што су
лица која живе са дијабетесом, лица за дијализу, дјеца са посебним потребама и слично, те спроводити,
према потреби, и друге мјере и активности.
Извршилац задатка:
одсјек цивилне заштите
Учесници:
центар за социјални рад, дом здравља и црвени крст
Рок:
сталан задатак
9. Сагледати могућност да се изврши санација оштећених путних комуникација, узимајући у приоритет
најкритичнија мјеста, извршити обиљежавање ивица коловоза одговарајућим маркерима и благовремено
обавјештавати грађане, предузећа и друга правна лица о стању на путевима.
Извршиоци задатка:
Јавно предузеће „Слободна зона“ у складу са могућностима, Ауто-мото
савез Републике Српске,
Учесници:
саобраћајни инспектор
Рок:
у законом прописаном року
10. Уколико ангажоване снаге не буду довољне ангажоваће се потребан број људи склапањем уговора о
раду и исте ће бити обучени и оспособљени за извођење акција заштите и спасавања од сњежних
падавина и снијега.
Извршилац задатка:
општина
Учесници:
одсјек цивилне заштите
Рок:
по потреби
11. У зимском периоду одржавања путева ( од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године, с тим да
зависно од метеоролошких услова овај период може почети раније, односно завршити касније)
организовати пунктове зимске службе и обезбиједити потребне количине абразивног и другог материјала
за посипање.
Извршиоци задатка:
Јавно предузеће „Слободна зона“
Учесници:
одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
Рок:
у наведеном периоду
12. Спријечити неконтролисано одлагање смећа и благовремено очистити водотоке од шибља и отпада
ради обезбјеђења нормалног протока воде како не би дошло до стварања вјештачких акумулација и
ледених санти које би могле угрозити мостове.
Извршилац задатка:
комунална полиција
Рок:
стални задатак
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13. Јавно предузеће „Слободна зона'' ради што редовнијег и безбједнијег одвијања саобраћаја у зимском
периоду, успоставити ће трајну сарадњу са Полицијском станицом Шамац, Ауто-мото друштвом и
средствима јавног информисања.
Извршиоци задатка:
Јавно предузеће „Слободна зона“
Учесници:
полиција, Ауто-мото друштво
Рок:
у току зимског периода
14. Путем средстава јавног информисања, плаката, јавних обавјештења и упозорења, односно на друге
прикладне начине обавјестити и упознати власнике и кориснике стамбених и пословних објеката да су
обавезни обезбиједити уклањање снијега и леда са површина испред својих објеката, скидање снијега и
обијање леденица са кровова уколико представљају опасност по грађане и имовину и паркирати моторна
возила на начин који неће ометати пролаз и интервенцију машина за рашчишћавање снијега.
Извршилац задатка:
комунална полиција
Учесници:
одсјек цивилне заштите, средства информисања и грађани
Рок:
пред почетак зимске сезоне
15. Предузећа која се баве одржавањем нисконапонске и високонапонске далеководне мреже дужна су да
сачине организацију рада како би могли да, у случају обилнијих сњежних падавина и снијега, односно
ниских температура ваздуха, обезбиједе брзо и ефикасно отклањање кварова на далеководној и
нисконапонској мрежи, те омогуће свим потрошачима уредно снабдијевање електричном енергијом.
Извршиоци задатка:
Мјешовити холдинг „Електропривреда Републиke Српске“ МП а.д.
Требиње, зависно предузеће „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, а.д. Добој, РЈ Шамац
Рок:
25. новембар 2016.
16. Задужује се ОО Црвени Крст Шамац да, у складу са утврђеним садржајем и стандардима, обезбиједи
пакете основних прехрамбених и хигијенских производа који би се достављали угроженом становништву
на најбржи могући начин.
Извршиоци задатка:
црвени крст
Рок:
по потреби
17. Задужују се Дом здравља Шамац да у сарадњи са апотекама становништву у угроженим подручјима,
обезбиједи довољне количине потребних лијекова и медицинских средстава за вријеме трајања
евентуалне угрожености од сњежних падавина и снијега.
Општина је дужна Министарство здравља и социјалне заштите редовно извјештавати о снабдјевености
угроженог становништва лијековима и медицинским средствима како би исто, у случају неопходности,
предузело потребне мјере и активности из своје надлежности.
Извршиоци задатка:
дом здравља, апотеке
Учесници:
општина
Рок:
према потреби
18. Када су директно угрожени животи грађана и насеља планирати ангажовање снага РУ цивилне
заштите, те тражити помоћ сусједних општина и ОС БХ.
Извршилац задатка:
одсјек цивилне заштите
Учесник:
РУ цивилне заштите
Рок:
према потреби
19. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима, опреми и техници потребној за
извођење акција заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега.
Извршиоци задатка:
Јавно предузеће „Слободна зона“
Рок:
у току акције по потреби
IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
20. У случају повећане/непосредне опасности од већих сњежних падавина и њихових посљедица рад и
дежурства ускладити са метеоролошком ситуацијом и координирати рад са органима и службама
сусједних општина, Полицијском станицом Шамац, Републичком управом цивилне заштите и Оружаним
снагама БиХ и предузимати друге потребне мјере.
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Извршилац задатка:
Учесник:
Рок:

одсјек цивилне заштите
органи и службе сусједних општина, полиција, РУ цивилне
ОС БХ
према потреби

заштите и

21. Припрему и доношење наредбе за поступање по плану приправности, а на основу процјене
угрожености, извршиће начелник општине.
Извршилац задатка:
начелник општине
Учесници:
субјекти који имају обавеза у складу са планом приправности
Рок:
у складу са планом приправности
22. Информисати грађане о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање упута
грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
медији
Рок:
у току елементарне непогоде
23. Успоставити додатне пунктове за регулисање и контролу саобраћаја са тежиштем на тешко
проходним саобраћајним комуникацијама.
Извршиоци задатка:
полиција
Учесници:
штаб за ванредне ситуације, ЈП „Слободна зона“
Рок:
у току елементарне непогоде
24. Чишћење локалних и некатегорисаних путева који су у надлежности општине.
Извршилац задатка:
одјељење за урбанизам,
Учесници:
ЈП „ Слободна зона“ у складу са могућностима,
Рок:
у току елементарне непогоде, по плану одржавања путева општине
25. Чишћење снијега са прилазног пута–стазе од објекта до саобраћајнице која је обухваћена планом
одржавања путева у зимским условима, испред пословног објекта као и чишћење снијега и скидање
леденица са кровова објекта .
Извршиоци задатка:
грађанин, власници односно кориснисници пословних објекта, заједница
етажних власника, органи и институције, привредно друштво или друго
правно лицe
Учесници:
комунална полиција
Рок:
по настанку елементарне непогоде
26. Обезбјеђење континуираног снабдијевања електричне енергије без обзира на временске и друге
услове.
Извршиоци задатка:
Мјешовити холдинг “Електропривреда РС“ МП а.д. Требиње, зависно
предузеће „Електро Добој“ а.д. Добој, РЈ Шамац ,
Учесници:
Министарство индустрије, енергетике и рударства
Рок:
сталан задатак
27. Обезбјеђење водоснабдјевања.
Извршилац задатка:
КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
Учесници:
штаб за ванредне ситуације, ватрогасци
Рок:
сталан задатак
28. Проглашење ванредне ситуације за Општину односно дио територије Општине..
Извршилац задатка:
начелник општине
Учесници:
чланови штаба за ванредне ситуације општине
Рок:
у складу са процјеном ситуације
Напомена: Ванредна ситуација се у принципу проглашава у случају да насталој опасности не могу
адекватно одговорити службе чија је то редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан уговор о
сарадњи.

32

Страна 33 - Уторак, 06. децембар 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 13

29. Активирање штаба за ванредне ситуације општине.
Извршилац задатка:
начелник општине
Учесници:
чланови штаба за ванредне ситуације општине
Рок:
у складу са процјеном ситуације
30. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и материјално-техничких
капацитета општине, у случајевима када се адекватан одговор не може пружити са капацитетима органа и
институција чија је то редовна дјелатност.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
чланови штаба за ванредне ситуације
Рок:
у складу са планом мобилизације
31. Организација узбуњивања и давања упута за дјеловање у случају елементарне непогоде.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
полиција, ватрогасци
Рок:
у складу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања општине
32. Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавања угроженог становништва.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
црвени крст, субјекти који располажу са капацитетима за смјештај
Рок:
у складу са планом евакуације и збрињавања
33. Тражење помоћи у људству и материјално техничким средствима од сусједних општина.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Рок:
у току елементарне непогоде
34. Тражење помоћи у чишћењу путева, од Владе Републике Српске или Републичког штаба за ванредне
ситуације ако је исти активиран.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
Министарство саобраћаја и веза, Републичка управа цивилне заштите,
Републички штаб за ванредне ситуације
Рок:
у складу са процјеном ситуације
Напомена: Помоћ се са нивоа Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви капацитети
локалне заједнице, у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама(„Службени гласник Републике Српске“, број: 53/13).
35. Евакуација и збрињавање болесних и угрожених.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
дом здравља и црвени крст
Рок:
у складу са процјеном ситуације
36. Достављање лијекова угроженом становништву .
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
дом здравља
Рок:
у складу са процјеном ситуације
37. Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
црвени крст
Рок:
у складу са процјеном ситуације
38. Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом становништву.
Извршилац задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
црвени крст
Рок:
у складу са процјеном ситуације
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Напомена: Ангажовање се захтијева у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
39. Мобилизација људских и материјално-техничких капацитета са неугроженог подручја и упућивање на
угрожена подручја.
Извршилац задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
повјереници и јединице ЦЗ
Рок:
у складу са процјеном ситуације
40. Организација расподјеле помоћи мјесним заједницама које су угрожене елементарном непогодом.
Извршиоци задатка:
црвени крст
Учесници:
предсједници савјета МЗ, повјереници
Рок:
у складу са процјеном ситуације
41. Упућивање захтјева за ангажовање капацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
одсјек цивилне заштите
Рок:
у складу са процјеном ситуације
42. Организација прихвата оперативних снага и средстава међународне помоћи, упознавање истих са
тренутном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и додјела општег задатка.
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
повјереници, јединице ЦЗ и ОО Црвени крст
Рок:
у складу са процјеном ситуације
43. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде, о ситуацији на
терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера и друго, по захтјеву
Републичке управе цивилне заштите Републике Српске .
Извршиоци задатка:
штаб за ванредне ситуације
Учесници:
одсјек цивилне заштите
Рок:
у току елементарне непогоде
V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
44. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.
Извршилац задатка:
општина, грађани,органи и институције, привредно друштво или друго
правно лице
Учесници:
одсјек цивилне заштите
Рок:
у складу са процјеном ситуације
45. Формирање комисије за процјену штете настале усљед елементарне непогоде.
Извршилац задатка:
општина
Учесници:
штаб за ванредне ситуације
Рок:
у складу са процјеном ситуације
46. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде.
Извршилац задатка:
општина,
Учесници:
угрожени субјекти
Рок:
у складу са процјеном ситуације
VI – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
47. О реализацији задатака из овог плана, извршиоци задатака су дужни доставити извјештај Одсјеку
цивилне заштите, најкасније до 1. децембра 2016. године.
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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48. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности, реализовати и
друге задатке из области заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега кроз све фазе: превентива,
одговор и опоравак, а који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање посљедица
елементарних непогода непогоде изазване сњежним падавинама падавинама и снијегом.
49. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбиједити
финансијска средства потребна за њихову реализацију.
50. Саставни дио овог плана је и План одржавања путева, улица, тротоара и тргова на подручју општине
Шамац у зимском периоду 2016/17. година.
51. Овај план објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац'' .
Број: 01-810-31/16
Датум: 24.11.2016.

Начелник
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста

259.
На основу члана 59. став 1. алинеја 8 Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник РС“, број
97/16) и чл. 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14),
начелник општине Шамац, доноси следећи
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста општинске управе Шамац
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Шамац („Службени
гласник Општине Шамац“, број 11/15, 12/15 и 3/16 – у даљем тексту Правилник), члан 4. став 1. тачка V –
Служба начелника општине мијења се и гласи:
„V – Кабинет начелника општине“
Члан 2.
У члану 10. тачка 2. Самостални стручни сарадник за грађанска стања, персоналне и опште управне
послове, брише се.
Члан 3.
У члану 13. тачке 2. Самостални стручни сарадник за послове привреде, пољопривреде, развоја и
запошљавања, у Опис послова и радних задатака, иза алинеје 7. додају се алинеје 8, 9, 10 и 11, које гласе:
„- контактира са приватним сектором, представницима малих и средњих предузећа,
удружења привредника и међународним организацијама за подршку приватном сектору, невладиним
организацијама, и другим асоцијацијама у оквиру овлаштења,
- припрема и презентује статистичке податке из области привреде за потребе органа општине,
- припрема материјала, информација и података у циљу припреме документационе основе за израду
планова развоја, као и аналитичких материјала у домену рада,
- спроводи активности дефинисане Стратегијом развоја општине и другим плановима и програмима у
домену рада,“
Досадашња алинеја 8. постаје алинеја 12.
Члан 4.
У члану 13. тачка 5. Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и тачка 6. Виши стручни
сарадник за послове у привреди, бришу се.
Члан 5.
Назив Главе V: “СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ“ замјењује се називом:
„КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ“.
Члан 6.
Члан 14. мијења се и гласи:
„У Кабинету начелника општине ради обављања стручних, савјетодавних, протоколарних и
администартивно-техничких послова за потребе Начелника општине, послови и радни задаци распоређују
се по сљедећим радним мјестима:
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1. Шеф кабинета начелника општине
Опис послова и радних задатака:
- непосредно руководи радом Кабинета начелника општине, организује и усмјерава рад Кабинета,
- одговара за благовремено, законито, правилно и квалитетно обављање послова из надлежности
Кабинета,
- распоређује послове на непосредне извршиоце,
- прима пошту упућену начелнику, врши њен преглед и даље је сигнира у рад,
- учествује у изради и припреми материјала који се као приједлог начелника општине упућују на
сједнице Скупштине општине,
- стара се о извршавању протоколарних послова за потребе начелника општине,
- прати и примјењује законске прописе у области јавних набавки,
- израђује нацрте општих и појединачних аката у складу са законом, а који се односе на јавне набавке,
- одговоран за благовремено спровођење поступка јавних набавки у складу са донесеним планом јавних
набавки,
- обрађује захтјеве и припрема тендерску документацију у поступцима јавних набавки,
- израђује и оглашава прописана обавјештења у поступку јавних набавки,
- припрема нацрт уговора у поступку јавних набавки,
- води еведенцију о проведеним поступцима јавних набавки,
- израђује нацрт рјешења о именовању комисије за разматрање и одабир понуда у поступку јавних
набавки,
- обавља административно-техничке послове за потребе именованих комисија за спровођење поступка
јавних набавки,
- обавља и друге послове по налогу начелника општине.
Потребно стручно знање:
ВСС, завршен правни или други факултет
друштвеног смјера или први циклус студија
са најмање 240 ЕЦТС бодова, најмање три године
радног искуства у траженом степену образовања.
Сложеност послова:
израда нормативних аката, те рјешавање сложених
проблема и задатака.
Статус:
Именовано лице на мандатни период
Број извршилаца:
Један (1)
2.
-

Савјетник начелника општине:
обавља послове који захтјевају посебну стручност и самосталност у раду,
даје мишљење и учествује у изради аката из надлежности начелника општине,
предлаже мјере за ефикаснији рад општинске управе,
савјетује начелника општине о појединим питањима и врши друге послове које му додијели
начелник општине.
Потребно стручно знање:
ВСС, завршен факултет природног, друштвеног или
техничког смјера или први циклус студија са најмање
240 ЕЦТС бодова, најмање три године радног
искуства у траженом степену образовања.
Сложеност послова:
савјетодавни послови, те рјешавање сложених
проблема и задатака.
Статус:
Именовано лице на мандатни период
Број извршилаца:
Два (2)
3. Стручни савјетник за људске ресурсе и правне послове
∗ Општински службеник треће категорије
- по овлашћењу начелника општине обавља послове правног заступања Општине, те врши све
потребне процесно правне радње у циљу заштите законитости и интереса Општине, обавља
сталну коресподнецију са Правобранилаштвом РС,
- редовно информише Шефа кабинета начелника општине о стању сваког појединачног предмета
који се налази у поступку пред судом или другим државним органом,
- израђује нацрте другостепених рјешења по жалбама правних и физичких лица за чије доношење је
надлежан начелник општине,
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врши нормативно-правне послове за потребе начелника општине,
реализује стратешке циљеве општинске управе у управљању људским ресурсима,
припрема приједлог плана запошљавања,
обавља стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата,
врши анализу потреба за обуком и стручним усавршавањем службеника,
припрема приједлог годишњег плана стручног оспособљавања и усавршавања службеника и
приједлога финансијског плана за извршавање годишњег плана стручно оспособљавања и
усавршавања,
- организује стручно оспособљавање и усавршавање службеника и процјену ефеката спроведених
обука,
- врши анализу организације и систематизације радних мјеста у општинској управи,
- организацију, анализу резултата и праћење ефеката оцјењивања службеника,
- врши анализу и праћење учинка рада службеника, планирање рада и извјештавање о раду,
- врши успостављање механизма и праћење ефеката мотивација за рад и задржавање службеника,
- води регистар запослених у општинској управи и води персонални досије запослених у
општинској управи,
- припрема нацрте аката о пријему службеника и радника у општинску управу, као и одговора по
приговору.
Потребно стручно знање:
Висока стручна спрема, завршен правни факултет
или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС
бодова, најмање три године радног искуства у
траженом степену образовања, положен стручни
испит за рад у органима управе, познавање рада на
рачунару.
Сложеност послова:
израда нормативних аката, те рјешавање сложених
проблема и задатака.
Самосталност у раду:
степен самосталности укључује повремени надзор, те општа и
посебна упутства непосредног руководиоца.
Одговорност:
одговорност за правилну примјену методологије
рада, поступака и стручних техника, те спровођење
општих аката, а за свој рад одговара Шефу кабинета
Пословна комуникација:
контакти унутар и изван органа у сврху прикупљања
и размјене информација.
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца:
Један (1)
4. Самостални стручни сарадник за рад на информационим системима
∗ Општински службеник пете категорије трећег звања
Опис послова и радних задатака:
- руководи инсталираним програмом на рачунару у матичним канцеларијама и у
свим другим службама,
- координара рад са корисницима рачунара у општинској управи,
- обавља послове прикупљања и обраде података на персоналном рачунару и
информације за потребе начелника општине и скупштине општине,
- врши послове компјутерског праћења и презентовања свих догађаја важних за рад
начелника општине, општинске управе и скупштине општине и о свему
информиоше начелника општине,
- обезбјеђује исправност мреже рачунара и доприноси ефикасности, правилности,
благовремености и економичности извршења свих информатичких послова и
задатака,
- предлаже мјере за побољшање ажурности и квалитета послова,
- обаља друге послове по налогу начелника општине.
Потребно стручно знање:

Висока стручна спрема, завршен природноматематички или електро-технички факултет
или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС
бодова, најмање једна година радног искуства
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Сложеност послова:

Самосталност у раду:

Одговорност:
Пословна комуникација:

Начин попуне:
Број извршилаца:

у траженом степену образовања, положен
стручни испит за рад у органима управе,
познавање рада на рачунару.
прецизно одређени сложени послови у којима
се примјењују утврђене методе рада, поступци или стручне
технике
самосталност у раду ограничена је
повременим надзором и помоћи непосредног
руководиоца у рјешавању сложених стручних
питања.
одговорност за правилну примјену метода
рада, поступака и стручних техника.
контакти унутар и изван органа у којима је
потребно да се дјелотворно пренесу
информације које служе остваривању циљева
рада.
Објављивањем јавног конкурса.
Један (1)

5. Стручни сарадник за административно-техничке послове (технички секретар)
* Општински службеник седме категорије трећег звања
Опис послова и радних задатака:
- врши административне и друге послове у вези са функцијом начелника,
- врши пријем, комплетирање и разврставање материјала који су упућени Кабинету начелника,
- осигурава техничке и друге услове за припрему и одржавање састанака начелника општине,
- врши завођење и архивирање предмета начелника општине,
- врши најаву странака, прима телефонске позиве и поруке за начеленика општине,
- врши и друге послове по налогу начелника општине.
Потребно стручно знање:
Средња стручна спрема, завршена гимназија,
економска или управна школа, најмање шест
мјесеци радног искуства у траженом степену
образовања, положен стручни испит за рад у
органима управе, познавање рада на рачунару.
Сложеност послова:
једноставни послови са великим бројем
међусобно повезаних задатака у којима се
примјењују једноставне и прецизно утврђене
методе рада и поступци.
Самосталност у раду:
ограничена повременим надзором и помоћи
непосредног руководиоца у рјешавању сложених стручних
питања.
Одговорност:
одговорност за правилну примјену метода
рада, поступака и стручних техника.
Пословна комуникација:
контакт унутар и изван оргтана у којима је
потребно да се дјелотворно пренесу
информације које служе остваривању циљева
рада.
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца:
Један (1)
6. Возач
Опис послова и радних задатака:
- управља моторним возилом Општине за потребе начелника општине,
- стара се о одржавању, техничкој исправности, регистрацији и чистоћи моторног возила,
- води књигу путних налога у складу са Правилником о образцу, садржају и начину
попуњавања путног налога,
- обавезан је бити у приправности у случају потребе послије радног времена и у дане државних
празника и у дане викенда,
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- обавља друге послове по налогу начелника општине.
Потребно стручно знање:
Средња стручна спрема, ВКВ или КВ возач,
положен возачки испит „Б“ категорије,
једна година искуства на истим или сличним
пословима и задацима.
Сложеност послова:
намјештеник
Самосталност у раду:
ограничена повременим надзором и помоћи
непосредног руководиоца у рјешавању
сложених стручних питања.
Одговорност:
одговорност за правилну примјену метода
рада, поступака и стручних техника.
Пословна комуникација:
контакт унутар и изван органа у којима је
потребно да се дјелотворно пренесу
информације које служе остваривању циљева рада.
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца:
Један (1)
Члан 7.
У члану 15. назив тачке 3. Стручни сарадник за послове мјесних заједница, омладинских и невладиних
организација, мијења се и гласи: „Стручни сарадник за послове мјесних заједница, избјеглих и расељених
лица, омладинског и невладиног сектора“.
У опису послова и радних задатака, иза алинеје 5, додају се алинеје 6, 7 и 8, које гласе:
- учествује у реализацији пројеката одрживог повратака избјеглих и расељених лица на
подручју општине Шамац,
- сарађује са удружењима избјеглих и расељених лица и повратника и пружа стручну помоћ у
реализацији пројеката,
- прикупља податке о реализацији анекса 7 Дејтонског мировног споразума и о томе подноси
извјештаје,
Досадашња алинеја 6 брише се, а алинеја 7 постаје алинеја 9.
Члан 8.
У члану 15. тачка 4. Стручни сарадник за послове из области здравства и социјалне заштите Број
извршилаца „Два (2)“, мијења се и гласи: „Један (1)“.
Члан 9.
У члану 15. тачка 5. Виши стручни сарадник за избјеглице, расељена лица и реализацију пројеката
одрживог повратка, бришу се.
Члан 10.
У члану 16. назив тачке 3. Самостални стручни сарадник за локални развој и планско аналитичке послове,
мијења се и гласи: „Самостални стручни сарадник за локални развој, планирање и планско аналитичке
послове.“
У опису послова и радних задатака, иза алинеје 15, додају се алинеје 16 и 17, које гласе:
- прати објављивање позива за финанасирање пројеката, и о томе обавјештава релевантне
учеснике локалног развоја, предлаже и пружа стручну помоћ у њиховој изради одјељењима и
службама,
- прати реализацију свих уговора одговрајућих пројеката и координира израдом и проведбом
приједлога пројеката из надлежности службе.
Досадашња алинеја 16. постаје алинеја 18.
Члан 11.
У члану 16. тачка 4. Самостални стручни сарадник за планирање и управљање развојем, брише се.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број: 01-022-282/2016
Датум: 05.12.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.
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260.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број: 3/14), а у складу са тачком 2. Упуства о утврђивању откупне цијене стана и
обрасцима за примјену закона („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/01), Начелник општине
Шамац д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању првостепене Стамбене комисије за утврђивање откупне цијене
станова на подручју општине Шамац
I
У Рјешењу о именовању првостепене Стамбене комисије за утврђивање откупне цијене станова на
подручју општине Шамац број: 01-111- 35/15 од 23.04.2015. године („Службени гласник општине
Шамац“, број: 5/15), у тачки I алинеја прва разрјешава се Бијелић Комљен, а именује се Шмитран Тамара.
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „ Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-92/16
Датум: 27.10.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

261.
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), те одредаба Правилника о
утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника („Службени гласник Републике Српске“, број 116/12) д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника
I
Именује се првостепена стручна комисија о утврђивању способности лица у поступку остваривања права
из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника, у сљедећем саставу:
Стални чланови стручне комисије
1. др Зора Ђурђевић – специјалиста породичне медицине
2. Недељка Глигоревић – дипломирани психолог
3. Вељко Милкић – дипломирани дефектолог
Повремени чланови стручне комисије:
4. др Ана Глувачевић – физијатар
5. Љубица Босић – социјални радник
Координатор стручне комисије:
6. Десанка Јаћимовић – дипломирани социјални радник
II
Комисија из тачке I овог рјешења формира се за рад на подручју општине Шамац.
О раду првостепене стручне комисије координатор из Центра за социјални рад Шамац води записник.
Сваки члан комисије за свој рад по поднесеном захтјеву добија накнаду у износу од 10,00КМ, а средства
се исплаћују из буџета општине Шамац предвиђена за рад Центра за социјални рад Шамац.
III
Сваки члан стручне комисије из тачке I овог рјешења дужан је да се током процјене и усмјеравања лица
са сметњама придржава прописа из своје области, као и стандарда и правила струке.
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Налаз и мишљење стручне комисије служи као доказ у поступку остваривања права и услуга из области
социјалне и дјечије заштите, те других система у складу са потребама лица са сметњама у развоју.
IV
Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да у току рада поступа у складу са одредбама Правилника о
утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању
функционалног стања корисника.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-99/2016
Датум, 17.11.2016. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.ецц.

262.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), сагласно огдредбама члана 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник
Општине Шамац“, број 3/14), Начелник Општине Шамац д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се прерасподјела средстава у укупном износу од 46.000,00 КМ (словима:
четрдесетшестхиљадаконвертибилнихмарака)
и
то
износ
од
30.000,00КМ
(словима
тридесетхиљадаконвертибилнихмарака) са буџетске резерве и износ од 16.000,00КМ (словима:
шеснаестхиљадаконвертибилнихмарака) са потрошачке јединице 0125 – Територијална ватрогасна
јединица, економски код 511300 – Издаци за набавку опреме.
II
За износ средстава из тачке I овог Закључка извршиће се прерасподјела средстава на потрошачку
јединицу 0160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове, економски код 511200
- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката.
Прерасподјелу средстава је неопходно извршити у сврху реализације Уговора о набавци/извођењу радова
„Асфалтирање улице Дуга V у Шамцу“ закључен дана 20.10.2016. године под бројем 01-122-319/16.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-274/2016
Датум, 07.11.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

263.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 19. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“,
број 68/07 и 109/12), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац доноси
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних
задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац број 632-11/16 од 07.11.2016. године.
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II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-023-13/2016
Датум, 07.11.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
мр Саво Минић

264

ОГЛАС
Општинска управа Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове_______________________________________________________________________
број 06-372-115/16 од 29.11.2016. године, извршиo је у регистру заједница етажних власника
станова, у регистарском листу број 06-30 упис оснивања Заједница власника етажних станова ул.
Краља Александра I Карађорђевића 18, Шамац са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница власника етажних станова ул. Краља Александра Карађорђевића 18
. Оснивачи: 4 етажна власника станова стамбене зграде. Дјелатност: 8110-помоћне дјелатности
управљања зградама. Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе
одговара цјелокупном имовином,док чланови одговарају супсидијарно до висине свог удјела у
плаћању трошкова инвестиционог и текућег одржавања и хитних интервенција на заједничким
дијеловима зграде. Заједницу заступа Перо Илић предсједник Скуштине заједнице етажних
станова без ограничења.
Број: 06-372-115/16
Дана: 29.11.2016. године

Службено лице органа
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
228. Рјешење о избору Радног предсједништва I сједнице Скупштине општине Шамац
229. Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за верификацију мандата
230. Рјешење о избору предсједника и чланова Верификационе комисије
231. Рјешење о престанку мандата одборницима у Скупштини општине Шамац у
мандатном сазиву 2012-2016. године
232. Закључак
233. Рјешење о верификацији мандата одборницима Скупштине општине Шамац
234. Рјешење о разрјешењу предсједника, замјеника предсједника и чланова Комисије
за избор и именовање
235. Рјешење о избору предсједника и чланова Комисије за избор и именовања
236. Рјешење o престанку функције предсједника Скупштине општине Шамац
237. Рјешење o избору предсједника Скупштине општине Шамац
238. Рјешење o престанку функције потпредсједника Скупштине општине Шамац
239. Рјешење o избoру пoтпрeдсjeдникa Скупштинe oпштинe Шaмaц
240. Рјешење o престанку функције замјеника начелника општине Шамац
241. Рјешење o разрјешењу секретара Скупштине општине Шамац
242. Рјешење o именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Шамац
243. Рјешење o разрјешењу начелника Одјељења за привреду
244. Рјешење o разрјешењу начелника Одјељења за финансије
245. Рјешење o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије
246. Рјешење o разрјешењу начелника Одјељења за општу управу
42

Страна 43 - Уторак, 06. децембар 2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 13

247. Рјешење o именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу
248. Рјешење o разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
249. Рјешење о разрјешењу чланова сталних радних тијела и посебног радног тијела
Скупштине општине Шамац
250. Рјешење o именовању Комисије за примопредају дужности између предсједника
Скупштине Општине Шамац
251. Рјешење о именовању Комисије за спровођење тајног гласања за избор
предсједника Скупштине општине

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
252. Одлука о прерасподјели средстава
253. Одлука o додјели уговора „Извођење додатних радова на згради библиотеке у
Шамцу“
254. Одлука o додјели уговора набавка услуге „Израда главног пројекта фекалне
канализације у насељу Тишина- општина Шамац“
255. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о доношењу Плана јавних набавки
Општине Шамац за 2016. годину
256. Одлука о покретању поступка јавне набавке за извођење радова „Асфалтирање
улице Дуга VIII у Шамцу“
257. Одлука о избору најповољнијег понуђача за извођење радова „Асфалтирање улице
Дуга VIII у Шамцу“
258. План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних
падавина и снијега на подручју општине Шамац у 2016/2017. години
259. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста општинске управе Шамац
260. Рјешење о измјени рјешења о именовању првостепене Стамбене комисије за
утврђивање откупне цијене станова на подручју општине Шамац
261. Рјешење о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника
262. Закључак
263. Закључак о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака у ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац
264. Оглас
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Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
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